Pedagogisch dossier: Soldaat in de klas
Voorstelling
Al ooit eens een soldaat van WOI ontmoet? Waarschijnlijk niet. Maar nu krijg je die kans.
Speciaal opgeleide vertellers komen in WOI-uniform naar jouw klas. Bepakt en gezakt met
meer dan honderd voorwerpen kan de soldaat makkelijk enkele uren vertellen over het
leven van een soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Van hemd tot zijn bottines, alle delen van
de uitrusting vertellen een apart verhaal dat ons meer leert over de oorlog. Het hoe en
waarom van dingen kan soms erg verrassend uit de hoek komen.
Een door het MMP1917 opgeleide verteller gaat gekleed als (Britse) soldaat vertellen over
het leven aan het front, zijn uitrusting, zijn wapens en zijn persoonlijk verhaal. De verteller
speelt in eerste persoon de soldaat. Hij vertelt vanuit zijn standpunt. Aan de hand van zijn
voorwerpen kan heel zijn verhaal verteld worden. De soldaat vertelt veel maar de hele
militaire achtergrond wordt niet uit de doeken gedaan.
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Wat mag ik verwachten?
•
•
•
•
•
•

Doelgroep: 2de graad lager onderwijs tot en met 1ste graad TSO, BSO of BuSO.
Bij alle activiteiten wordt deskundige uitleg en duiding gegeven.
Een interactieve voorstelling met prikkeling voor alle zintuigen.
Maximaal drie lesuren (50 min) WO1 educatie (met minstens één pauze).
Een WO1 soldaat met alles er op en er aan, meer dan 100 voorwerpen!
Een goede basis om met de klas te werken rond de oorlog.

Wat zijn de doelen?
We hebben drie hoofddoelen voor ogen met Soldaat in de klas:
1. kennisverrijking: via de voorwerpen van de soldaat en zijn uitrusting, de leerlingen te
confronteren met de hoofdlijnen van WO1 met focus op het leven van de
frontsoldaat.
2. vaardigheden: het ervaren en interpreteren van historische
informatie door de deelnemers.
3. attitudes: de deelnemers stimuleren om een kritische en
historische invalshoek te hanteren om actuele spanningsvelden te kunnen
begrijpen.
•
•
•
•
•

In eigen woorden kunnen navertellen hoe het leven van de frontsoldaat was.
In eigen woorden summier de Eerste Wereldoorlog bespreken.
In eigen woorden beschrijven hoe een soldaat uit WO1 er uit zag en welke functie
zijn uitrusting had.
Respect tonen voor het verleden en meer bepaald voor de
gesneuvelden en oud-strijders van wereldconflicten.
Omgaan met historische voorwerpen op een respectvolle manier.

Wat wordt van u verwacht, de afspraken?
•
•
•
•
•
•
•
•

Gewenste datum + starttijd.
Aantal leerlingen + leerkrachten.
Leeftijd of niveau van de leerlingen.
Respect voor het materiaal en de begeleiding.
De workshop duurt maximaal 3 lesuren (50min) en heeft minstens één pauze.
Bereidwillige medewerking.
Er is parking voorzien dichtbij de plaats waar de workshop doorgaat.
Er is iemand ter plaatse om te helpen met het in – en uitladen.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•

Kosten:
o Tarief 2019: €180/project.
o Kosten verplaatsing €0,36/km * vanaf Zonnebeke.
o Extra: Parkeer- en eventuele tolkosten.
* Kilometervergoeding afhankelijk van overheid momenteel vastgelegd tot
30/06/2019.
Adres waarop de Soldaat in de Klas zich aanmeldt.
Factuuradres + Btw nummer.
Gsm nr. groepsverantwoordelijke.
Maximaal 35 leerlingen voor de ideale werking.
Het lokaal is voldoende groot voor de groep en de leerlingen zitten in een U of een
halve cirkel.
Er is een omkleedruimte voor de soldaat.
Laptop en beamer
Bij ziekte of uitvallen van de verteller, proberen wij een vervanger te zoeken. Indien
dat niet lukt, wordt de groepsverantwoordelijke verwittigd en zal een nieuwe datum
worden afgesproken.

Hoe reserveren?
1. Stuur enkele data waarop u de workshop wilt laten doorgaan naar
reservaties@zonnebeke.be met vermelding van:
a. Gewenste starttijd
b. Het adres waarop de sessie zal doorgaan
c. Aantal lln. en begeleiders
d. Leeftijd/ niveau
e. De gegevens van de contactpersoon/ groepsverantwoordelijke(n)
f. Factuuradres en btw-nummer
2. U ontvangt een voorstel tot boeking
3. U bevestigt schriftelijk naar reservaties@zonnebeke.be
4. U ontvangt de definitieve bevestiging
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