
ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps!

Wil je met je klas een project uitwerken rond WOI en gebruik maken van nieuwe media? 
Dan zijn deze drie apps hiervoor een perfecte mix! 

Start met een filmproject in de klas, gevolgd door een excursie in domein De Palingbeek 
en verken aansluitend een stukje van de Ieperboog. 

1 - VOORTRAJECT IN DE KLAS: FILMPROJECT ‘14-18 IN BEELD’ OP TABLET 
De leerlingen maken in de klas een filmproject rond bepaalde bestaande personages 
uit WOI. Aangrijpende levensverhalen geïllustreerd met beklijvende foto’s zetten de 
jongeren op weg om een heuse film te maken.  Wil je weten hoe één van de personages 
(Walter Alfred Stokes) uit deze module de oorlog beleefde, ga dan op stap in provinciaal 
domein De Palingbeek voor ‘Veldwerk tabletexcursie WOI’. 

2 - OP STAP IN DOMEIN DE PALINGBEEK:
VELDWERK TABLETEXCURSIE WOI: van niemandsland naar natuurdomein
De leerlingen gaan in een prachtig domein autonoom op stap met een tablet, op zoek 
naar achterliggende verhalen van WOI. Ze bekijken de oorlog door de ogen van een 
verliefde soldaat, een paard aan het front, een glimworm die hielp bij het kaartlezen in 
de loopgraven en heel wat meer. De excursie omvat een aantrekkelijke mix van herin-
nerings-, natuur- en milieueducatie en vakoverschrijdende opdrachten. Ga je graag nog 
eens met je klas zelfstandig op stap in de Ieperboog, download dan gratis de mobiele 
app ‘Ypres Salient 1914-1918’. 

3 - OP STAP MET MOBIELE APP IN DE IEPERBOOG: ‘Ypres Salient 1914-1918’:  
ontdek het oorlogslandschap
Stap doorheen het boeiende oorlogslandschap van de Ieperboog, langs de frontbomen 
die de Duitse en Britse frontlinies aanduiden. Vergelijk het oorlogslandschap van toen 
met het landschap van nu. Ontdek sporen en sites in het landschap en laat het verleden 
en het heden overvloeien in elkaar. Deze tocht kan je als leerkracht zelfstandig maken. 
De wandeling en lengte kies je zelf. 

Deze modules kunnen ook individueel gereserveerd worden. 

ONTDEK WOI MET JE KLAS
in drie boeiende apps!

Ve
ra

nt
w

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

et
er

 N
or

ro
, M

iN
aW

a,
 0

50
 4

0 
32

 9
0

Kennis maken met deze drie apps kan op woensdagnamiddag 14 september  
(14.00-16.30u) in het  bezoekerscentrum van domein De Palingbeek. 
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke.
Inschrijven: bc.palingbeek@west-vlaanderen.be of 057 23 08 40

Indien je op stap gaat in de Westhoek, dan kan je een financiële tussenkomst bekomen 
van 50% op vervoer- en begeleiderskosten, door minstens een maand vooraf eenvoudig 
de formulieren in te vullen op volgende webpagina: www.west-vlaanderen.be/genieten/
cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspx
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(14.00-16.30u) in het  bezoekerscentrum van domein De Palingbeek. 
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1 - FILMPROJECT ‘14-18 IN BEELD’ OP TABLET 

In het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog maken leerlingen een 
filmproject rond een bepaald personage. Ze analyseren historische foto’s, schrijven een 
scenario, maken een film en selecteren een gepaste soundtrack. Belangrijk is hoe ze hun 
verhaal vertellen, vanuit welk standpunt ze dit zullen doen. Dit scherpt hun kritische zin 
aan, maar deze vakoverschrijdende aanpak van digital storytelling kan ook een stimulans 
zijn om een schoolproject rond WOI te organiseren. Ontdek op de app ook een 4-tal 
uitgewerkte lessen en een overzicht van interessante locaties, waar je de persoonlijke 
verhalen van WOI aan kunt verbinden.

Doelgroep: 3de graad ASO, TSO en BSO 
Timing: 4-tal lessen
Locatie: op school
Koffer met 10 tablets gratis beschikbaar via de uitleendienst: 
www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst
De app is ook gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store (’14-18 
in beeld’). 

Voor alle informatie
Contact: Heidi Timmerman
Deskundige herinneringseducatie, Netwerk Oorlog en Vrede
Streekhuis Westhoek, Woumenweg 100, 8600 Diksmuide
E heidi.timmerman@west-vlaanderen.be, T 051 51 94 33

Info over andere educatieve producten (ganzenbordspel WOI, brochure Ontdek WOI 
met je klas, toetssteen 14-18,…):
www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie

2 - VELDWERK TABLETEXCURSIE WO I:  
van niemandsland naar natuurdomein

De leerlingen gaan in groepjes autonoom op stap in een prachtig natuurdomein. Ze gaan 
op zoek naar achterliggende verhalen van WOI. Ze ontdekken hoe dit voormalig oor-
logslandschap heel wat biodiversiteit herbergt. Dit doen ze aan de hand van interactieve 
opdrachten op de tablet. Ze bekijken WOI vanuit verschillende, verrassende invalshoeken. 
Een verpleger vertelt over zijn dienst in een verbandpost die nu gebruikt wordt als vleer-
muiskelder, een paard over zijn leven aan het front, een Brits soldaat over de verboden 
kerstvrede en nog veel meer. De excursie omvat een boeiende mix van herinnerings-, 
natuur- en milieueducatie en een grote dosis vakoverschrijdende opdrachten. Leren 
argumenteren, navigeren, bronnen- en beeldmateriaal raadplegen en interpreteren, zijn 
slechts enkele vaardigheden die aan bod komen. De nadruk ligt op groepswerk en het 
gebruik van nieuwe media in de natuur. 

Aansluitend kan er nog een naverwerking in de klas gepland worden, met het gemaakte 
foto- en filmmateriaal en de digitaal ingevulde notitieboekjes van de tabletexcursie. 

Doelgroep: 3de graad ASO, TSO en BSO 
Timing: 3 uur
Locatie: provinciaal domein De Palingbeek,  
Start: Bezoekerscentrum, Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke
Prijs: € 50/ groep van 24 leerlingen – tablets en alle materiaal inbegrepen. 
Vervoerskosten en kosten voor de begeleider komen in aanmerking voor een financiële 
tussenkomst: http://www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/Paginas/herinnerings-
plaatsenwoI.aspx

Voor alle informatie 
Contact: Liesbeth Sobry
Educatief medewerker Bezoekerscentrum De Palingbeek
Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper
E liesbeth.sobry@west-vlaanderen.be, T 057 23 08 43
Reserveren kan op bc.palingbeek@west-vlaanderen.be 
Info over andere educatieve producten van provinciaal domein De Palingbeek: 
www.west-vlaanderen.be/palingbeek 

3 - MOBIELE APP: ‘YPRES SALIENT 1914-1918’:  
ONTDEK HET OORLOGSLANDSCHAP 

Vandaag zijn er nog heel wat sporen van de oorlog terug te vinden in het landschap. Dikwijls 
zijn ze alleen voor een geoefend oog zichtbaar. Nu de laatste persoonlijke getuigen van 
de Groote Oorlog overleden zijn, blijft het landschap over als allerlaatste getuige van deze 
bloedige periode in de Westhoek. In de Apple App Store en Google Play Store kan je gratis de 
mobiele applicatie “Ypres Salient 1914-1918” downloaden en begeleide wandelingen maken 
in de Ieperboog. Met deze applicatie verken je het oorlogslandschap rond Ieper. Je wordt 
ondergedompeld in de Eerste Wereldoorlog en ontdekt sporen en sites in het landschap. 
Bovendien kan je virtueel bovenop de frontlijnen lopen met behulp van historische luchtfo-
to’s. Hierdoor ervaar je hoe dicht de linies bij elkaar lagen, hoe dicht bezaaid de loopgraven 
zijn en kan je het verleden laten overvloeien in het heden. 

Herinneringsbomen: 140 bomen markeren de toenmalige frontlijnen van beide kampen. 
Die zijn te herkennen aan de blauw (Britse frontlinie) en rood (Duitse frontlinie) gekleurde, 
metalen boomkorven. 

Doelgroep: jongeren en volwassenen
Timing: wandeling van +/- 3 km: 1-1.5 uur 
Locatie: verschillende wandelingen in de Ieperboog

Voor alle informatie
Contact: Birger Stichelbaut
In Flanders Fields Museum, Grote Markt 34, 8900 Ieper
E Birger.Stichelbaut@Ugent.be, T 057 23 94 50
Info over andere educatieve producten van In Flanders Fields Museum kan je vinden op 
www.inflandersfields.be/nl/educatief-nieuw 
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die de Duitse en Britse frontlinies aanduiden. Vergelijk het oorlogslandschap van toen 
met het landschap van nu. Ontdek sporen en sites in het landschap en laat het verleden 
en het heden overvloeien in elkaar. Deze tocht kan je als leerkracht zelfstandig maken. 
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Kennis maken met deze drie apps kan op woensdagnamiddag 14 september  
(14.00-16.30u) in het  bezoekerscentrum van domein De Palingbeek. 
Vaartstraat 7, 8902 Ieper-Zillebeke.
Inschrijven: bc.palingbeek@west-vlaanderen.be of 057 23 08 40

Indien je op stap gaat in de Westhoek, dan kan je een financiële tussenkomst bekomen 
van 50% op vervoer- en begeleiderskosten, door minstens een maand vooraf eenvoudig 
de formulieren in te vullen op volgende webpagina: www.west-vlaanderen.be/genieten/
cultuur/Paginas/herinneringsplaatsenwoI.aspx


