
Interactieve voorstelling over pesten & sociale media. 
Voor klas 1,2,3,4,5,6 lwoo, vmbo, havo, vwo. 
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En wat doe jij!?



En wat 
doe jij!?

ROET geeft letterlijk inhoud aan het woord:
R = rustig (blijven) Wie de rust heeft, heeft de macht
E = eerlijk Eerlijk duurt het langst
S = sociaal Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet
Zo wordt het hele woord compleet gemaakt. 

De voorstelling bestaat uit twee gedeelten.
Een theatervoorstelling meteen gevolgd door een interactief gedeelte. In de voorstelling staan 
sociale media, pesten, grensoverschrijdend gedrag en groepsdruk centraal. We zien hoe het 
niet hoort en hoe het wel kan, maken kennis met het format ‘Echte pubers hebben respect’.
Doorlopend is er een verhaallijn, waarbij een gebeurtenis op Facebook volledig uit de hand loopt.
 

De terugkerende vraag tijdens het interactieve gedeelte: En wat doe jij?! 
Door gebruik te maken van stemkastjes wordt gemeten hoe respectvol jongeren reageren in verschillende situaties. 
Op een eigentijdse manier kweekt ROET bewustzijn en zet jongeren aan tot het nadenken over de effecten van hun 
eigen handelen. Rondom de voorstelling zijn workshops te boeken. Ook is er een campagnepakket beschikbaar: 
posters, brief naar ouders, etc.

Doelgroep: 1,2,3,4,5,6 lwoo, vmbo, havo, vwo 
Duur: 55 minuten 
Aantal leerlingen: Maximaal 100
(uit te breiden tot 150 ll. Informeer naar de mogelijkheden)  
Speelplek: Aula, gymzaal, theater 
Boek ook: Ouderavond Respect

ROET theater- en filmprojecten, info@roet.nl                                       www.roet.nl

'De voorstelling was goed aangekomen! Leerlingen herkende heel veel dingen in de eigen manier van 
reageren. Actuele stukjes met een serieuze boodschap. De leerlingen waren onder de indruk!'
Jolien Grondhuis, Hub van Doorne college, Deurne

'Het is goed verlopen. Heel erg leerzaam voor de leerlingen. Goede nagesprekken gehad. Wij zijn tevreden!!'
dhr. B steenhoven ,Fioretti College, Hillegom


