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Memorydate
Tools voor het organiseren van een  

ontmoetingsdag op een herinneringsplek
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HANDLEIDING

DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN DE CEL OORLOG & VREDE

Het project Memorydate kwam tot stand door een grote maatschappelijke betrokkenheid die 
we ervaarden bij heel wat mensen (en niet in het minst bij de scholen) in het kader van de 
vluchtelingencrisis. 

Bij de provincie West-Vlaanderen zet men zich vanaf 2002 in om alle initiatieven rond de 
oorlogsthematiek te verenigen in een provinciaal netwerk, “Oorlog en Vrede in de Westhoek”. Het 
initiatief wordt mee gedragen door partners in de Westhoek zelf (musea, verenigingen, lokale besturen, 
enz.). In de aanloop naar de herdenkingsperiode 2014-2018 zet het netwerk volop in op het aspect 
“Leren uit oorlog”. Belangrijk daarbij is dat het verhaal van de oorlog omgebogen wordt naar een 
verantwoorde herinnering en een duidelijke vredesboodschap.

Ondertussen hebben we een gezamenlijke visietekst (zie www.wo1indeklas.be) opgesteld in 2016: 
’Waarom blijft het relevant om te leren over de Eerste Wereldoorlog?’. Hierbij willen we vooral meer 
ingaan op de actualiteit. 

WOORD VOORAF: WAAROM EEN PROJECT MEMORYDATE?

¬ We willen ons in eerste instantie focussen op de Westhoek met zijn traumatische herinnering aan 
WOI en herinneringsplekken als laatste getuige. Dit project laat evenwel toe om in de eigen streek 
op zoek te gaan naar waardevolle herinneringsplekken.

¬ Vanuit de erfgoedorganisaties ervaren wij een nood om het actuele debat rond diversiteit 
mee te helpen sturen. Wanneer erfgoedorganisaties een rol willen hebben in de veranderende 
samenleving, dan moeten ze nadenken over de vraag :’Hoe maken wij het verschil bij het ontvangen 
van mensen van diverse origine?’ 

¬ Het is overduidelijk dat vluchtelingen bijvoorbeeld, die hier neerstrijken éénzelfde traumatische 
herinnering hebben aan actuele confl ictsituaties. Het is een uitdaging om de nieuwkomers goed 
op te vangen. Taal speelt daarin een essentiële rol. Met dit project willen we laagdrempelige 
ontmoetingen organiseren. We gaan ervan uit dat culturele activiteiten effectief zijn om de sociale 
cohesie te bevorderen.

¬ We spelen daarbij in op een tendens binnen het onderwijs die jongeren meer sociaal engagement wil 
aanleren via burgerschapseducatie: het zogenaamde leren via gemeenschapsdienst of community 
service learning.

DOELSTELLINGEN

De overkoepelende doelstelling is om positieve beeldvorming te stimuleren. Meer kennis over het 
thema diversiteit leidt tot meer genuanceerde standpunten, merkten we.

¬ ONTMOETING  – Memory-date. Jongeren dichter bij elkaar brengen, want wederzijds respect 
ontstaat door ontmoeting. Filosoferen over oorlog & vrede op een historische herinneringsplaats 
aan de hand van een historisch personages / objecten. Jongeren maken zelf een verslag met 

beelden over hun leven en hun indrukken op die herinneringsplekken. Deze ontmoetingen kunnen 
worden gefi lmd of gefotografeerd met een tablet of smartphone.

¬ VERDIEPING DMV ERFGOED - Erfgoedorganisaties engageren zich om collectiestukken / 
verhalen op deze lieux de mémoires in te zetten om ervaringen uit te wisselen. Jongeren gaan 
aan de hand van verhalen / objecten uit het museum hun levensverhaal vertellen. Ze ontdekken 
gemeenschappelijke aspecten en zoeken zo naar een verbinding tussen herkomstland en het land, 
waar ze momenteel wonen. Erfgoedorganisaties gebruiken competenties van vluchtelingen en 
erfgoed van vluchtelingen en integreren het in hun werking. 

¬ SOCIALE VAARDIGHEDEN IN ONDERWIJS - Onderwijs ondersteunen bij het aanleren van sociaal 
engagement bij jongeren. Zo kan je de motivatie van jongeren doen toenemen door het onderwijs 
levensecht te maken. Hen door middel van dit project sociale vaardigheden aan te leren, leren 
solidair te zijn en er te zijn voor anderen. Zo kan een buddy-project ontstaan, uit een erfgoedproject!

Naast deze handleiding vind je ook een document met een verwijzing naar de (vakoverschrijdende) 
eindtermen op www.wo1indeklas.be, die met de verschillende doelstellingen beoogd worden. 

DOELGROEP
 
In het pilootproject waren dit leerlingen secundair onderwijs en anderstalige nieuwkomers (12- 18 
jaar). Dit project kan evengoed buiten het onderwijs bij verenigingen, asielcentra, centra voor 
volwassenonderwijs, Vormingplus enz… uitgeprobeerd worden. 

PARTNERS

¬ ERFGOEDSECTOR: WOI-musea: In Flanders Fields Museum, Memorial Museum Passchendaele 1917, 
Museum aan de IJzer, Talbot House en Westfront Nieuwpoort

¬ ONDERWIJS: secundaire scholen en onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)
¬  SOCIALE SECTOR: GoodPlanetBelgium vzw
¬  CULTURELE SECTOR: Filmhuis het Peloton
¬  OVERHEID: provincie West-Vlaanderen
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VERLOOP PROJECT MEMORYDATE

SCHOLEN / KLASSEN SAMENBRENGEN 
Internationaliseringsprojecten hoeven niet veraf te zijn. Ga op zoek naar een OKAN-school (zie lijst 
met OKAN-scholen www.wo1indeklas.be) in de buurt en je hebt direct een waaier aan mogelijkheden 
voor internationale contacten. Misschien heb je een OKAN-klas op je eigen school en is het dringend 
tijd voor een kennismaking. We merkten op dat zowel bij de OKAN-leerlingen als de leerlingen uit het 
regulier onderwijs er veel nieuwsgierigheid is naar elkaar. Als je buiten je school op zoek gaat naar 
een andere klas, raden we je aan om op zoek te gaan naar een school in de buurt. Zo kunnen er nadien 
gemakkelijker contacten gelegd worden tussen de leerlingen.  

WIE ENGAGEERT ZICH?
Spreek samen af met de (zorg-)leraren wie zo’n ontmoetingsdag ziet zitten. Zo’n ontmoetingsdag is 
niet gebonden aan een vak. Het gaat weliswaar over erfgoed- en burgerschapseducatie, maar ook 
wiskundeleraren kunnen zich als klastitularis bijvoorbeeld heel nauw betrokken voelen in dit project. 
Deze ontmoetingsdag kan ook heel gemakkelijk als een bezinningsdag of mondiale dag georganiseerd 
worden. 

OPMAKEN DRAAIBOEK ONTMOETINGSDAG MET BETROKKENEN
Samen rond de tafel gaan zitten met de betrokken leraren en eventueel het museum is zeer verrijkend. 
Zowel de scholen, als de musea leren elkaar beter kennen en kunnen rekening houden met de 
bezorgdheden van elkaar. Wij stellen in deze handleiding een aantal concrete thema’s voor waarrond 
gewerkt kan worden, maar dit kan in samenspraak met het museum ook een totaal ander thema zijn. 
De provincie kan hierbij optreden als coach.

VOORSTELLING PROJECT IN DE KLAS AAN LEERLINGEN 
Stel je leerlingen gerust door het project goed te kaderen. Geef wat meer achtergrondinformatie over 
de plek waar ze naar toe gaan. Er zijn naast de handleiding ook 5 powerpoints  (www.wo1indeklas.be) 
uitgewerkt die meer informatie geven over de herinneringsplekken, WO I in het algemeen en de manier 
waarop de ontmoetingsdag zal verlopen. Enkele filmpjes in de ppt leggen uit hoe jongeren elkaar 
kunnen leren kennen, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar.

OPDRACHT LEERLINGEN
Breng een voorwerp of een foto mee, dat iets vertelt over jezelf. Bijvoorbeeld: een recept, een foto van 
je familie/hobby, een sleutelhanger, een dans , een foto van een traditie/feest/ritueel dat jij belangrijk 
vindt,… (zie filmpjes)

Je kan ook vragen aan de leerlingen om zich wat voor te bereiden en na te denken of er in de eigen 
familie ook oorlogsverhalen te vinden zijn. 

Voor de kennismakingsgesprekken of het uitwisselen van een foto of voorwerp kan je een goede 
methodiek nemen, die je terugvindt in de verschillende draaiboeken. Meestal sluit dit aan op een 
speeddate, die de leerling helpt de juiste persoon te vinden. Hoe kunnen we hen aanmoedigen om zoveel 
mogelijk van elkaar te weten te komen? 

Bij de duo’s kan je volgende vragen meegeven ter aanmoediging: 
¬  Beeld je in dat jij de journalist bent, en je wil zoveel mogelijk weten over de ander. 
¬  Stel je bent een spion, en je hebt de opdracht om tegen het einde van de dag zo veel mogelijk te 

weten over de ander en hun leven. 
¬  De thematische foto’s die te vinden zijn op de moodboards (zie verder) kunnen gebruikt worden om 

na te denken over wat ze vandaag zullen doen of willen doen.

huizen:   http://www.gomoodboard.com/boards/K-kjC9Ys/share
eten:   http://www.gomoodboard.com/boards/Mp1fqmwT/share 
actie voeren:  http://www.gomoodboard.com/boards/YcmtGL9Z/share 
sport:   http://www.gomoodboard.com/boards/HYyG3acw/share 
kunst:   http://www.gomoodboard.com/boards/K3f04CNC/share 
feesten:   http://www.gomoodboard.com/boards/s9fQLREN/share

OPDRACHT LERAREN
Doordat de groep zo divers is, is het bij de kennismaking goed om op een wereldkaart aan te duiden met 
post its waar iedereen vandaan komt. Zo wordt diversiteit visueel duidelijk. 
Voor de leerlingen is het ook goed om een aantal standaard kennismakingsvragen voor te bereiden, 
zodat het eerste contact vlot verloopt. 
De bedoeling is om die dag ook zorg te dragen voor een ander. Het kan daarom goed zijn leerlingen 
vooraf aan elkaar te matchen op basis van hun hobby’s. 

ONTMOETINGSDAG ROND 1 THEMA 
We geven hier 5 voorbeelden met bijhorende filmpjes over hoe zo’n ontmoetingsdag verloopt met input van:

¬ GoodPlanetBelgium: Alle methodieken uit de draaiboeken én méér kan je ook nalezen op:
  http://www.goodplanet.be/samen11miljoen/tools
¬ het museum / de herinneringsplek: integratie verhalen / objecten in het programma van de 

ontmoetingsdag
¬ Filmhuis het Peloton: goede vragen om leerlingen één op één gesprekken te laten aangaan

We geven telkens het programma van die dag, de uitwerking in een draaiboek (met vragen) en het filmpje.

!!! Zoals reeds aangegeven zijn volgende thema’s niet de enige die kunnen behandeld worden op een 
ontmoetingsdag. In samenspraak met het museum kan gezocht worden naar een ander thema dat past 
bij een bepaalde studierichting. 
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Talbot House ‘Waar voel je je thuis?’
¬ Programma
¬ Uitwerking
- Video

Museum aan de IJzer ‘Nooit meer oorlog. Wanneer voer ik actie?’
¬ Programma
¬ Uitwerking
¬ Video

MMP1917  ‘Kan sport verbinden?’
¬ Programma
¬ Uitwerking
¬ Video

Westfront Nieuwpoort ‘Kan kunst in tijden van oorlog?’
¬ Programma
¬ Uitwerking
¬ Video

In Flanders Fields Museum ‘Tradities vroeger en nu.’
¬ Programma
¬ Uitwerking
¬ Video

EVALUATIE
Leerlingen en leraren kunnen de dag evalueren aan de hand van een Vox Pop (zie filmpjes). Een Vox Pop 
is het verzamelen van losse eerste reacties en indrukken bij de leerlingen op basis van vragen zoals: 
¬ Wat vond je van de dag? 
¬ Hoe liep de kennismaking met de andere leerlingen? 
¬ Wat vond je het beste moment? 
¬ Wat vond je een minder moment? 
¬ Waarom zou je het aanraden aan andere klassen? 
¬ Wat zal je bijblijven? 

Die reacties worden verwerkt in een video met van elke leerling één quote, of enkel de beste quotes. Je 
kan ook een foto van elke leerling, met één sterke quote er op geschreven (geïnspireerd op instagram 
stories) verwerken tot een fotopresentatie als alternatief voor video.  

Andere manieren om te evalueren kan je terugvinden bij de methodieken van GoodPlanetBelgium: 
http://www.goodplanet.be/samen11miljoen/docs/LEVEL-1/Samen-11-miljoen-Level-1.pdf

PRAKTISCH

Wil je graag je ontmoetingsdag laten coachen? Neem contact op met heidi.timmerman@west-vlaanderen.be

Wil je graag het draaiboek van een ontmoetingsdag bespreken met het desbetreffende museum?  
Neem contact op met
Talbot House: raf@talbothouse.be
Museum aan de IJzer: peter@aandeijzer.be
Memorial Museum Passchendaele 1917: kristof.blieck@passchendaele.be
Westfront Nieuwpoort: Nathalie.Lemiere@Nieuwpoort.be
In Flanders Fields Museum: Sien.Demasure@ieper.be

Wat kost deze dag? Toegangsticket museum + begeleiding workshops: dagprijs per leerling: 10 euro 
(geen catering inbegrepen)

!Tot eind 2018 kunnen West-Vlaamse scholen gebruik maken van subsidiereglement bezoek 
herinneringsplaatsen WOI, waarbij ze 50% van hun vervoers- en gidskosten kunnen gesubsidieerd 
worden.

Voor wie? 2 klassen secundair onderwijs (max. 40 leerlingen, Talbot House max. 30 leerlingen)
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DRAAIBOEK TALBOT HOUSE / WAAR VOEL JE JE THUIS?

OPDRACHT LEERLINGEN

Alle deelnemers geven op voorhand één foto af aan de begeleider(s) van iets wat heel belangrijk is voor 
hen. Dat kan een foto zijn van hun kat, een sjaal van hun voetbalploeg, een familielid, een dagboek, een 
smartphone, enzovoort. Je kan eventueel ook vragen om op voorhand alle foto’s digitaal door te sturen 
naar de begeleider, die ze dan afprint. De begeleider schrijft op de foto twee taboe-woorden; dat zijn 
de 2 meest voor de hand liggende woorden die bij de foto horen en die tijdens het spel niet vernoemd 
mogen worden. Bijvoorbeeld: je kreeg een foto van een gewonnen gouden medaille van een marathon, 
dan schrijf je op de foto ‘marathon’ en ‘medaille’.

Alle deelnemers gaan op zoek naar een recept. Er worden er 7 geselecteerd. Er zijn gerechten bij van 
OKAN-leerlingen en Vlaamse leerlingen. Op de ontmoetingsdag koken de jongeren samen per 4 in 
gemixte groepjes. Ze geven de recepten door aan de begeleiders, die de ingrediënten meebrengen. 
Zo kunnen er samosa uit Guinee gebakken worden en wentelteefjes uit België. Let er wel op dat de 
recepten eenvoudig en duidelijk zijn. Hou er ook rekening mee dat ze binnen een bepaalde tijd (1u30min) 
kunnen bereid worden. 

DAGPROGRAMMA

9u: Verwelkoming en korte uitleg door Talbot House. Leerlingen krijgen zelfklevende textielstickers 
waar ze hun naam op zetten. 
9u45: Kennismaking, waarbij de leerlingen op zoek gaan naar een ruimte in het Talbot House en elkaar 
en het thema ‘Waar voel je je thuis?’ leren kennen aan de hand van beeldmateriaal op tablet of afgedrukt
10u30: IJsbrekers: kennismaking, stoelendans, pak de bezem
11u: Kookactiviteit (max. 30 leerlingen)
12u30: Lunch
13u30: Uitwisselingsactiviteiten: raad je plaatje en een beeld zegt meer dan 1000 woorden
15u: Friendship’s corner, waarbij we extra verdiepen in een brief van een soldaat 
15u30: Groepsselfie, vox pop en afscheid
16u: Vertrek

UITWERKING

Kennismaking (45 min)
De leerlingen krijgen een foto van een ruimte en gaan in het Talbot House op zoek naar de 
desbetreffende ruimte. Er zijn 7 ruimtes: zolder/kapel, slaapkamers (2), salon, eetruimte, keuken, 
Friendship’s corner. In deze ruimte vinden ze ook de andere deelnemers van hun groep. De bedoeling 
is dat deze leerlingen voor de rest van de dag voor elkaar zorgen en ook samen een kookactiviteit 
doen. De begeleider stuurt, door vooraf duo’s te vormen. In deze ruimte installeren 2 leerlingen zich, 
terwijl de andere 2 leerlingen filmen. Ze kijken elkaar 4 minuten aan, zonder iets te zeggen. Ze houden 
het voorwerp/de foto, dat ze op voorhand meenamen voor zich. Ze verzinnen in die 4 minuten een 
voorstelling van de andere persoon en het verhaal achter de foto/het voorwerp. Na 4 minuten vertellen 
ze aan elkaar hoe ze de ander zouden omschrijven en wat volgens hen het verhaal achter het voorwerp/
foto is. Als ze klaar zijn mogen ze het echte verhaal doen. Ze moedigen elkaar aan om te reageren en 
elkaar vragen te stellen. 

Ze vragen zich daarna af: Zouden de soldaten in de Eerste Wereldoorlog zich hier thuis voelen in deze 
ruimte? Waarom wel? Waarom niet? Daarna stellen ze diezelfde vraag aan de hand van beeldmateriaal 
op de tablet. Hoe ziet jouw huis eruit? Voelde het aan als een thuis? Waarom? 

Benodigdheden: 7 foto’s van ruimtes in het Talbot House en op achterkant de vraag ‘Zouden soldaten in 
WOI zich hier thuis voelen in deze ruimte?, 7 tablets met moodboard met verschillende woningen erop 
of afgeprinte blaadjes (http://www.gomoodboard.com/boards/K-kjC9Ys/share en http://www.gomoodboard.
com/boards/Mp1fqmwT/share)

IJsbrekers (30 min)

KENNISMAKING 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen

Duur: 5 min

Korte inhoud: iedereen stelt zichzelf voor

Benodigdheden: stoelen in een kring

Werkwijze: We nemen eerst even de tijd om ‘formeel kennis te maken’. We gaan zitten op 
een stoel in een kring en iedereen stelt zichzelf voor en zegt waar hij/zij vandaan 
komt.

STOELENDANS 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen

Duur: 0 min

Korte inhoud: Iedereen moet binnen een beperkte tijd in een bepaalde volgorde gaan staan, 
maar niemand mag hierbij de grond raken.

Benodigdheden: ¬ evenveel stoelen als er leerlingen + leerkrachten zijn
¬ wereldbol en bolletje touw
¬ chronometer

Werkwijze:  Alle stoelen worden in een kring gezet en alle deelnemers gaan op hun eigen 
stoel staan. De begeleider staat in het midden, de leerkrachten doen mee.

Nu moet iedereen binnen een beperkte tijd in een bepaalde volgorde gaan 
staan, maar niemand mag hierbij de grond raken. Na afloop steeds kijken of de 
volgorde juist is.

(De opgegeven tijd is eerder een richtlijn en dient vooral om het spannend te 
maken; belangrijk is ook dat de deelnemers een succeservaring beleven)
1)  3 minuten om in alfabetische volgorde volgens voornaam te gaan staan
2)  3 minuten om in afstand naar geboorteplek te gaan staan (afstand in 

vogelvlucht van de school tot …). Bij discussie kan je meten op de wereldbol 
met een touwtje tussen beide punten (dan meet je best van hoofdstad tot 
hoofdstad of van midden land tot midden land, indien de hoofdsteden er niet 
op staan)
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PAK DE BEZEM 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam kennen

Duur: 15 min

Korte inhoud: spelletje op reactiesnelheid

Benodigdheden: bezemsteel

Werkwijze: Iedereen staat in een kring, één iemand staat in het midden en houdt een 
bezemsteel vast die loodrecht op de grond staat. Op het moment dat hij de 
bezemsteel laat vallen, noemt hij een naam. De persoon die zijn naam hoort, 
moet nu zo snel mogelijk de bezemsteel proberen te pakken, voordat die de 
grond raakt. Als hij de bezem niet tijdig kan pakken, moet hij zelf in het midden 
gaan staan in de plaats van de ander.

Om het moeilijker/gemakkelijker te maken, kan je de kring groter/kleiner 
maken. Of je kan zeggen dat ze geen naam mogen noemen van een klasgenootje.

Na een tijdje kan je vragen wie nog niet genoemd is. Deze leerlingen steken 
hun hand op en de leerling in het midden moet één van hun namen noemen. 
Uiteraard mag je hen helpen.

Kookactiviteit (1u30min)
De begeleiders zetten alle ingrediënten op een tafel in de keuken. Ieder groepje krijgt een recept 
(eenvoudig, duidelijk, stapsgewijs, met timing). Eventueel kan daaraan gewerkt worden vooraf in 
de klas. Per groepje nemen de leerlingen de ingrediënten die ze nodig hebben en gaan aan de slag. 
De groepjes zijn gemixt. Er zitten 2 Vlaamse leerlingen en 2 OKAN-leerlingen in een groepje. Er 
zijn zowel Vlaamse recepten (wentelteefjes, oliebollen,…), als exotische recepten (samosa, syrische 
rijstschotel,…). Talbot House heeft een keuken met allerhande materiaal. Indien er speciale toestellen 
of kookpotten gebruikt moeten worden, dient men dit zelf mee te brengen. Hou ook rekening met de 
vastenperiodes en het verbod op sommige voedingsproducten bij sommige leerlingen. Hou vooral bij de 
keuze van het recept in het oog dat dit kan gemaakt worden binnen het tijdsbestek van 1u30min.

Uitwisselingsactiviteiten (1u30min)
RAAD JE PLAATJE 

Duur: Afhankelijk van het aantal deelnemers. Reken zeker 1 minuut per deelnemer 
plus een vijftal extra minuten om het spel uit te leggen en 15 minuten om het af 
te sluiten. 

Doel: De deelnemers leren elkaar beter kennen.

Korte inhoud: Speed-dating aan de hand van een persoonlijk voorwerp. Ze moeten raden welke 
persoon bij welke foto hoort. Ieder vertelt kort iets over zijn/haar voorwerp.

Benodigdheden: ¬ 1 foto per deelnemer (met de 2 taboe-woorden erop geschreven)
¬ Post-its
¬ stoelen per twee tegenover elkaar in een kring als twee concentrische cirkels. 
Binnenste cirkel = evenveel stoelen als de klas met de minste leerlingen, 
buitenste cirkel = evenveel stoelen als de klas met de meeste leerlingen. Tussen 
beide cirkels zet je tafels.
¬ Schrijfgerief en papier om eventueel enkele aantekeningen te maken 
¬ eventueel) alle foto’s op USB-stick of andere drager, beamer

Werkwijze: Geef elke deelnemer pen en papier om eventueel nota te nemen. Organiseer een 
speeddate. Elke deelnemer krijgt 1 foto van een voorwerp van iemand anders en 
1 minuut de tijd om proberen te weten te komen of de persoon die voor hem/haar 
zit al dan niet kan gelinkt worden aan de foto. Ze mogen de foto uiteraard aan 
niemand tonen. Ze mogen enkel ja/nee vragen stellen aan de persoon die voor 
hen zit (en enkel antwoorden met “ja” of “nee” op vragen die ze zelf krijgen) en ze 
mogen de twee taboewoorden die op hun foto staan niet uitspreken. 
Na 1 minuut geef je een signaal, degene die eerst de antwoorden gaf, wordt nu 
de vraagsteller en mag gedurende 1 minuut vragen afvuren op deze persoon 
over zijn/haar eigen foto.

Na weer 1 minuut geef je opnieuw een signaal, de deelnemers van de buitenste 
cirkel staan op en schuiven 1 plaats op in wijzerzin, de binnenste cirkel blijft 
zitten. Het spel herhaalt zich voor de komende 2 minuten.

Als iedereen met iedereen gesproken heeft, geef je alle deelnemers nog heel 
even de tijd om hun defi nitieve naam op de foto te schrijven of te plakken met 
een post-it en om de foto aan de muur of aan een prikbord te hangen. Je kan er 
ook voor kiezen om de foto’s nu een voor een te projecteren. De bedoeling is dat 
iedereen even naar de foto’s kijkt. Dat ze kunnen kijken of de foto juist geraden 
werd en dat de persoon van wie de foto is even kan uitleggen waarom hij/zij deze 
foto koos. Om dit laatste niet te lang te laten duren kan je vragen dat de persoon 
van wie het voorwerp is, in één zin uitlegt waarom hij/zij dit voorwerp koos.

Als je werkt met anderstaligen die nog niet zo goed Nederlands spreken, kan je 
de regels voor hen ietwat versoepelen: zij mogen ook gewone vragen stellen en 
hoeven geen rekening te houden met de taboe-woorden.
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EEN BEELD ZEGT MEER DAN 1000 WOORDEN

Doel: ¬ Leerlingen denken na over eigen normen en waarden
¬ Leerlingen leren de normen en waarden van anderen respecteren
¬ Leerlingen drukken zich op een creatieve manier uit
¬ Leerlingen (h)erkennen de gelijkenissen en verschillen en komen zo tot een 

grotere solidariteit

Duur: 45 min

Korte inhoud: heel speelse werkvorm, waarbij de leerlingen veel vrijheid krijgen om zich 
te uiten. Ze kiezen zelf wat ze vertellen, of ze iets willen vertellen en hoe 
persoonlijk ze daarbij willen worden. 

Benodigdheden: een heleboel tijdschriften waarin geknipt mag worden

Werkwijze: Als je een uitwisseling organiseert met anderstalige leerlingen, kan het beter 
zijn om de leerlingen zelf te laten knippen in tijdschriften. De Nederlandstalige 
leerlingen kunnen de OKAN-leerlingen dan helpen om de vragen te begrijpen. 
Je kan in dit geval de picto’s al op een tafel uistallen. De Nederlandstalige 
leerlingen kunnen deze dan gebruiken om aan de OKAN’ers uit te leggen wat 
de vraag wil zeggen. Ze kunnen samen in de tijdschriften op zoek gaan naar 
passende beelden en op die manier de vragen proberen duidelijk te maken. 
Omdat ze mekaar moeten helpen, leren ze elkaar meteen ook beter kennen. 
Best gebruik je dan ook de meer beperkte vragenlijst uit werkmap level 2 stap 4 
activiteit 1 (p. 21-22)

Friendship’s corner (30min) 
Vroeger namen de soldaten hier de tijd om brieven te schrijven naar thuis. De leerlingen reflecteren 
over de soldaten toen aan de hand van een brief. Ze proberen een antwoord te vinden op de 5 w-vragen. 
Wie schreef de brief? Wanneer was dat? Waar ging de brief naar toe? Wat staat er in de brief? Waarom 
schreef hij deze brief? 

Daarna vragen de leerlingen zich af : hoe verloopt communicatie vandaag? Vertel aan de ander hoe 
jij contact houdt met thuis? Wat wordt er verwacht? Hoe vaak moet je contact houden, hoe vaak wil je 
contact houden? Is het te veel, te weinig? Gelijkt jouw situatie op die van de soldaten? Of verschilt ze? 
Toon aan elkaar een voorbeeld van een typisch bericht van en naar het thuisfront. Ben je altijd eerlijk als 
je iets laat weten aan je familie?

Benodigdheden: eenvoudige brief van een soldaat met op de achterkant 5 w-vragen en daarbij de 
vragen over communicatie vandaag.

Groepsselfie en vox pop (15min)
De leerlingen nemen met een selfiestick een originele, dynamische groepsfoto. Daarna filmen ze 
elkaar en doen een vox pop met vragen als: Wat vonden jullie van de dag? Hebben ze elkaar beter 
leren kennen? Wat vinden ze van de locatie? Heeft de plek een meerwaarde? Er kan ook eerst een 
evaluatieformulier ingevuld worden (zie document naast de handleiding).

Benodigdheden: selfiestick, kaartjes met evaluatievragen en/of uitgeprinte evaluatiefiches

DRAAIBOEK MUSEUM AAN DE IJZER: NOOIT 
MEER OORLOG. WANNEER VOER IK ACTIE?
OPDRACHT LEERLINGEN 

Alle deelnemers geven op voorhand één foto af aan de begeleider(s) van iets wat heel belangrijk is voor 
hen. Dat kan een foto zijn van hun kat, een sjaal van hun voetbalploeg, een familielid, een dagboek, een 
smartphone, enzovoort. Je kan eventueel ook vragen om op voorhand alle foto’s digitaal door te sturen 
naar de begeleider, die ze dan afprint. De begeleider schrijft op de foto twee taboe-woorden; dat zijn 
de 2 meest voor de hand liggende woorden die bij de foto horen en die tijdens het spel niet vernoemd 
mogen worden. Bijvoorbeeld: je kreeg een foto van een gewonnen gouden medaille van een marathon, 
dan schrijf je op de foto ‘marathon’ en ‘medaille’. 

DAGPROGRAMMA

9u: Verwelkoming door een educatief medewerker en korte uitleg bij de begraafplaatsen buiten, het 
gelijkvloers (multiculturele WOI en Kerstbestand) en panoramisch uitzicht op toren. Leerlingen gaan 
naar de 1ste verdieping en krijgen zelfklevende textielstickers waar ze hun naam op zetten. 
10u15: IJsbrekers 
10u45: Kennismaking, waarbij de leerlingen op zoek gaan naar een ruimte in het museum en elkaar  en 
het begrip ‘actie voeren’ leren kennen. Ze filmen ook elkaar. 
11u30: Kennismakingsactiviteit: breek de code
12u: Lunch
13u: Uitwisselingsactiviteit: cultionary
13u30: Schrijfactiviteit: waarbij we extra verdiepen in een brief van een soldaat aan de koning
15u: Leerlingen gaan terug op zoek naar een ruimte in het museum en vertellen elkaar wat zei 
belangrijk vinden bij actie voeren en filmen dit ook. 
15u30: Groepsselfie, vox pop en afscheid
16u: Vertrek

UITWERKING

IJsbrekers (30 min)
KENNISMAKING 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen

Duur: 5 min

Korte inhoud: iedereen stelt zichzelf voor

Benodigdheden: stoelen in een kring

Werkwijze: We nemen eerst even de tijd om ‘formeel kennis te maken’. We gaan zitten op 
een stoel in een kring en iedereen stelt zichzelf voor en zegt waar hij/zij vandaan 
komt.
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STOELENDANS 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen

Duur: 10 min

Korte inhoud: Iedereen moet binnen een beperkte tijd in een bepaalde volgorde gaan staan, 
maar niemand mag hierbij de grond raken.

Benodigdheden: ¬ evenveel stoelen als er leerlingen + leerkrachten zijn
¬ wereldbol en bolletje touw
¬ chronometer

Werkwijze: Alle stoelen worden in een kring gezet en alle deelnemers gaan op hun eigen 
stoel staan. De begeleider staat in het midden, de leerkrachten doen mee.
Nu moet iedereen binnen een beperkte tijd in een bepaalde volgorde gaan 
staan, maar niemand mag hierbij de grond raken. Na afl oop steeds kijken of de 
volgorde juist is.
(De opgegeven tijd is eerder een richtlijn en dient vooral om het spannend te 
maken; belangrijk is ook dat de deelnemers een succeservaring beleven)
1) 3 minuten om in alfabetische volgorde volgens voornaam te gaan staan
2) 3 minuten om in afstand naar geboorteplek te gaan staan (afstand in 

vogelvlucht van de school tot …). Bij discussie kan je meten op de wereldbol 
met een touwtje tussen beide punten (dan meet je best van hoofdstad tot 
hoofdstad of van midden land tot midden land, indien de hoofdsteden er niet 
op staan)

PAK DE BEZEM

Doel: Leerlingen leren elkaars naam kennen

Duur: 15 min

Korte inhoud: spelletje op reactiesnelheid

Benodigdheden: bezemsteel

Werkwijze: Iedereen staat in een kring, één iemand staat in het midden en houdt een 
bezemsteel vast die loodrecht op de grond staat. Op het moment dat hij de 
bezemsteel laat vallen, noemt hij een naam. De persoon die zijn naam hoort, 
moet nu zo snel mogelijk de bezemsteel proberen te pakken, voordat die de grond 
raakt. Als hij de bezem niet tijdig kan pakken, moet hij zelf in het midden gaan 
staan in de plaats van de ander.

Om het moeilijker/gemakkelijker te maken, kan je de kring groter/kleiner 
maken. Of je kan zeggen dat ze geen naam mogen noemen van een klasgenootje.

Na een tijdje kan je vragen wie nog niet genoemd is. Deze leerlingen steken 
hun hand op en de leerling in het midden moet één van hun namen noemen. 
Uiteraard mag je hen helpen.

Kennismaking (45min)
De begeleiders stellen zelf duo’s samen in hun klas. Een duo uit één klas gaat samen met een duo uit de 
andere klas naar een ruimte in het museum (10 plekken in het museum, die iets te maken hebben met 
actie voeren). De opdracht is om elkaar te interviewen en te fi lmen. Dit doen ze met een tablet. 

Twee leerlingen uit twee verschillende klassen kijken elkaar 4 minuten aan, zonder iets te zeggen. Ze 
houden het voorwerp/de foto, dat ze op voorhand meenamen voor zich. Ze verzinnen in die 4 minuten 
een voorstelling van de andere persoon en het verhaal achter de foto/het voorwerp. Na 4 minuten 
vertellen ze aan elkaar hoe ze de ander zouden omschrijven en wat volgens hen het verhaal achter 
het voorwerp/foto is. Als ze klaar zijn mogen ze het echte verhaal doen. Ze moedigen elkaar aan om te 
reageren en elkaar vragen te stellen. Terwijl 2 leerlingen praten, zorgen de andere 2 leerlingen dat er 
gefi lmd wordt. 

Daarna gaan ze dieper in op het thema van de dag: ‘Nooit meer oorlog. Waarom voer ik actie?’

Aan de hand van beeldmateriaal op tablet of uitgeprinte documenten stellen ze elkaar vragen: Welke 
actie hebben ze nog gezien of misschien zelf gedaan? Extra vragen: Waar liggen ze wakker van? Welke 
rechten zullen ze altijd beschermen? Hebben ze schrik om hun mening te uiten? Van wie dan? Van hun 
vrienden? Van de overheid? Gebruiken ze hun gsm om hun mening te uiten? Komen ze nog op straat of 
gebeurt alles via de sociale media?

Benodigdheden: 10 tablets (40 deelnemers= 10 groepjes van 4) met beeldmateriaal over ‘actie voeren’, 
foto’s van verschillende plekken in het museum, die iet te maken hebben met ‘actie voeren’, op de 
achterkant van de foto staan de vragen.

Kennismakingsactiviteit (30min)
BREEK DE CODE 

Doel: dingen eens vanuit een ander perspectief beschouwen, gevoelens onder 
woorden brengen, empathisch vermogen stimuleren

Duur: 30 min
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Benodigdheden: /

Werkwijze: Iemand moet even op de gang gaan staan. De anderen bedenken een code voor 
de groep; dat kan een soort van handdruk zijn, iets speciaals aan de kledij, een 
teken dat gegeven wordt, een ritueeltje, …

Wanneer de geheime code bedacht is, mag de ‘outsider’ weer binnenkomen. 
Iedereen wandelt nu door de ruimte, we beelden ons in dat we rondhangen in 
een stad. De deelnemers komen elkaar tegen en begroeten elkaar met hun 
geheime code, waarna ze weer verder wandelen. 

De outsider moet proberen contact te zoeken met de groep, want hij/zij wil in 
de groep opgenomen worden. Dat kan op verschillende manieren: hij/zij kan de 
groep observeren, op de groepsleden toestappen, een groet/code uitproberen. 
Enkel als de outsider de juiste code gebruikt, mogen de groepsleden reageren, 
zo niet wordt de outsider genegeerd en gemeden.
Het spel stopt als de outsider de code heeft gebroken. 

Dit spel kan een aantal keer na elkaar worden gespeeld, waarbij telkens iemand 
anders outsider wordt. Eventueel kunnen er twee of meer outsiders zijn en/of 
twee of meer groepen.
De begeleider kan de leerlingen ook instructies meegeven in verband met de 
code, bijvoorbeeld ze moeten iets veranderen aan hun uiterlijk, iets in hun taal, 
iets in hun manier van doen.

Nabespreking: ¬ (aan de outsiders) Hoe voelde je je tijdens deze oefening? Hoe was het om 
gemeden en genegeerd te worden? Hoe heb je de code ontdekt?
¬ (aan de groepsleden) Hoe was het om iemand te moeten negeren?
¬ Heb je zelf al zoiets meegemaakt? Hoe voelde dat?
¬ Denk je dat het belangrijk is om ergens bij te horen?

Stel je voor dat je plots in een ander land moet leven en naar een andere school 
gaan, waar alle groepscodes anders zijn dan alles wat je ooit gewoon bent 
geweest. Dat je uit je vertrouwde, veilige omgeving gehaald wordt en niet voor 5 
minuten, maar voor een hele tijd de outsider bent.

Uitwisselingsactiviteit (30min)
CULTIONARY

Doel: gevoelens onder woorden brengen, inzicht in de eigen vooroordelen, thema 
‘stereotypen’ aanschouwelijk maken

Duur: 30 min

Korte inhoud: Variant op ‘Pictionary’. In 4 groepen moeten ze zo snel mogelijk het woord raden. 
De woorden die ze moeten raden, zijn speciaal gekozen om de deelnemers te 
duiden op hun eigen stereotypische zienswijzen. Met nabespreking.

Benodigdheden: ¬ grote papieren om op te tekenen (ideaal = flipcharts)
¬ kaartjes met woorden die getekend moeten worden
¬ dikke stiften
¬ scorebord

Werkwijze: Verdeel de deelnemers in 4 heterogene groepjes. Elk team neemt pen en papier 
en gaat op een afstand van de andere teams zitten, met de ruggen naar elkaar 
toe. In het midden tussen de 4 groepen, leg je een voorwerp op de grond (bijv. 
wereldbol van in het begin).
De begeleider roept uit elk team een deelnemer naar voren. Ze krijgen allemaal 
hetzelfde woord dat ze moeten tekenen voor hun medespelers. In de tekening 
mogen geen letters of cijfers gebruikt worden. De medespelers mogen geen 
vragen stellen, enkel mogelijke antwoorden geven. Wanneer een woord geraden 
is, moet het team zo snel mogelijk het voorwerp in het midden grijpen. Het team 
dat als eerste het woord raadt, krijgt een punt. Na elke ronde wordt aan de 
tekenaar gevraagd om het woord onder de tekening te schrijven. De tekeningen 
worden bijgehouden voor de nabespreking.
Mogelijke woorden: 
¬ Racisme
¬ Vluchteling
¬ Moslim
¬ Afrikaan
¬ Belg
¬ Boer
¬ Rijke
¬ Japanner

Nabespreking: Vaak delen we anderen op in groepen op basis van uiterlijke of innerlijke 
kenmerken. De kenmerken die veel groepsleden lijken te hebben, veralgemenen 
we tot ‘de’ kenmerken van die groep. Zo luiden veelgehoorde clichés dat vrouwen 
emotioneler zijn dan mannen en dat blonde meisjes minder intelligent zijn dan 
brunettes. Vaak versterken we ons idee over mensen door dingen die we hebben 
‘van horen zeggen’. Afrikanen zouden luidruchtig zijn en politici zouden corrupt 
zijn. Moslimmeisjes zijn onderdrukt en joden extreem gelovig… Wanneer we zo’n 
stereotiep toepassen op één persoon wordt dat een vooroordeel. Je gaat ervan 
uit dat de kenmerken van een groep ook gelden voor die ene persoon. Negatieve 
vooroordelen leiden in veel gevallen tot discriminatie. Omdat je mensen anders 
beoordeelt, behandel je ze ook anders. Zo zijn geloof, huidskleur, seksuele 
voorkeur, sociale klasse of lichaamsbouw aspecten waarrond leerlingen 
stereotypen en vooroordelen kunnen opbouwen en op basis waarvan ze zouden 
kunnen discrimineren5. Het thema discriminatie diepen we uit in de volgende 
stap van dit level.
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Nabespreking: De kracht van de eerste indruk 
Op één tiende van een seconde hebben we voor onszelf een eerste indruk van 
iemand gemaakt. Dat gebeurt enerzijds op basis van het voorkomen, geslacht, 
leeftijd, huidskleur, … maar anderzijds en vooral op basis van onze eigen 
ervaringen uit het verleden. Werd je ooit gepest door een roodharig jongetje op 
school? Dan zal je vast niet zo’n goede eerste indruk vormen van een roodharig 
iemand, omdat deze persoon je (bewust of onbewust) doet terugdenken aan deze 
negatieve ervaring uit het verleden. Omgekeerd kan ook: vind je dat iemand lijkt 
op jouw lieve oma, dan zal je eerste indruk van deze oma lookalike ook vaak 
positief beïnvloed zijn. 
Niet alleen vormen we onszelf razendsnel een eerste indruk van iemand, deze 
eerste indruk is zelden accuraat. Eenmaal we het verhaal achter deze persoon 
leren kennen, merken we vaak dat we op ons eerste gedacht zouden moeten 
terugkeren. Alleen gebeurt dat niet altijd. Men zegt wel eens dat de eerste 
indruk het belangrijkst is, denk maar aan een sollicitatie. Dat komt omdat deze 
eerste indruk nogal hardnekkig blijft hangen in ons hoofd. Wie durft beweren 
dat hij nog nooit in zijn leven iemand heeft beoordeeld op basis van deze eerste 
indruk? Durven we ook op onze eerste indruk terugkeren? En toegeven aan 
onszelf dat we verkeerd waren? 
Of je iemand aantrekkelijk vindt, weet je al bij de eerste indruk. Je zal aan deze 
persoon dan ook gemakkelijker positieve eigenschappen toekennen. Je zal je 
daarom wellicht ook zelf aardiger gedragen, waardoor deze knappe jongeman 
of -vrouw op zijn of haar beurt ook aardiger tegen jou zal zijn. Dit noemen we 
self-fulfilling prophecy. En zo zijn er nog heel wat psychologische mechanismen 
die allemaal uitgaan van die (vaak) doorslaggevende eerste indruk. 

We herbekijken de tekeningen. Beginnen met ‘rijke’. Verder is het interessant 
om de tekeningen van ‘reis’ en ‘vluchteling’ met elkaar te vergelijken en die van 
‘Afrikaan’ en ‘Belg’.
¬ Komen de tekeningen die gemaakt zijn overeen met de werkelijkheid?
¬ Waarom zou een bepaald woord op die manier getekend zijn? Waar komen die 

beelden vandaan? (eventueel introductie van woord: stereotypen)
¬ Welk effect kunnen die beelden hebben op relaties met de mensen in kwestie 

(in dit geval: Belg, moslim, Afrikaan, …)

Schrijfactiviteit (1u30min)
De leerlingen worden in 4 grote gemixte groepen verdeeld en krijgen een brief van een soldaat aan de 
koning. Ze bespreken de brief aan de hand van de 5 w-vragen: Wie schreef deze brief? Wanneer was 
dat? Wat stond er in die brief? Waar is die brief geschreven? Waarom schreef hij die brief? 

Daarna krijgen de leerlingen de opdracht om zelf een brief naar de koning te schrijven. Wat zouden zij 
erin schrijven, wat zouden zij hem vragen? Wat vinden zij met andere woorden belangrijk om actie rond 
te voeren? Ze proberen hun brief ook in een slogan of een beeld te vatten. 

Ze schrijven dit ook uit op de weg naar de IJzertoren met stoepkrijt. 

Actie voeren (30min)
De leerlingen zoeken terug hun kleine groep op en hun plaats in het museum. Ze leggen per 2 aan 
elkaar uit, waarvoor zij actie willen voeren. De andere 2 leerlingen filmen dit. Ze denken ook na over de 
manier waarop ze actie willen voeren: met muziek, met lawaai, met stilte, met gerinkel van sleutels, 
door je te verkleden, met een hele grote picknick, met een meterslange mensenslang, met een 
spandoek,… Ze leggen ook uit hoe ze het zouden doen en waarom. 

Benodigdheden: tablets met voorbeelden van protestacties (http://www.gomoodboard.com/boards/
YcmtGL9Z/share) of afgeprinte blaadjes

Groepsselfie en vox pop (15min)
De leerlingen nemen met een selfiestick een originele, dynamische groepsfoto.
Daarna filmen ze elkaar en doen een vox pop met vragen als: Wat vonden jullie van de dag? Hebben ze 
elkaar beter leren kennen? Wat vinden ze van de locatie? Heeft de plek een meerwaarde? Er kan ook 
eerst een evaluatieformulier ingevuld worden (zie document, naast deze handleiding).

Benodigdheden: selfiestick, kaartjes met evaluatievragen en/of uitgeprinte evaluatiefiches
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DRAAIBOEK MEMORIAL MUSEUM PASSCHENDAELE 
1917 / GROEPSGEVOEL EN SPORTEN

OPDRACHT LEERLINGEN

Alle deelnemers maken op voorhand één gepersonaliseerde kurk/sleutelhanger, die iets over henzelf 
vertelt en geven die af aan de begeleider(s). 

DAGPROGRAMMA

9u30: Verwelkoming door educatief medewerker en korte uitleg MMP1917. Leerlingen krijgen 
zelfklevende textielstickers waar ze hun naam op zetten. 
9u45: Rondleiding, waarbij de leerlingen de Memorial Gardens kort bezoeken, de loopgraven en enkele 
highlights in het museum. 
10u30: IJsbrekers
11u: Kennismaking, waarbij de leerlingen op zoek gaan naar een ruimte in het museum en elkaar  en het 
thema ‘sport en groepsgevoel’ leren kennen. Ze filmen ook elkaar of nemen een foto met een quote erbij.
11u45: Vertrouwens/samenwerkingsspelletjes: breek de code, de ene groep is de andere niet, 
uitwisseling van de sleutelhangers.
12u30: Lunch
13u: Sportactiviteiten: initiatie in 3 sporten, die worden gelinkt aan 3 verhalen van soldaten / sporters in 
de Eerste Wereldoorlog (doorschuifsysteem)
15u: Bezoek Dochy Farm New British Cemetery, waar Jimmy Spears (voetballer) begraven ligt
15u30: Groepselfie, vox pop en afscheid
16u: Vertrek

UITWERKING

IJsbrekers (30 min)
KENNISMAKING 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen

Duur: 5 min

Korte inhoud: iedereen stelt zichzelf voor

Benodigdheden: stoelen in een kring

Werkwijze: We nemen eerst even de tijd om ‘formeel kennis te maken’. We gaan zitten op 
een stoel in een kring en iedereen stelt zichzelf voor en zegt waar hij/zij vandaan 
komt.

PAK DE BEZEM 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam kennen

Duur: 15 min

Korte inhoud: spelletje op reactiesnelheid

Benodigdheden: bezemsteel

Werkwijze: Iedereen staat in een kring, één iemand staat in het midden en houdt een 
bezemsteel vast die loodrecht op de grond staat. Op het moment dat hij de 
bezemsteel laat vallen, noemt hij een naam. De persoon die zijn naam hoort, 
moet nu zo snel mogelijk de bezemsteel proberen te pakken, voordat die de grond 
raakt. Als hij de bezem niet tijdig kan pakken, moet hij zelf in het midden gaan 
staan in de plaats van de ander.

Om het moeilijker/gemakkelijker te maken, kan je de kring groter/kleiner 
maken. Of je kan zeggen dat ze geen naam mogen noemen van een klasgenootje.

Na een tijdje kan je vragen wie nog niet genoemd is. Deze leerlingen steken 
hun hand op en de leerling in het midden moet één van hun namen noemen. 
Uiteraard mag je hen helpen.
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TIENKAMP

Doel: teambuilding, leerlingen leren elkaars naam kennen

Duur: 15 min

Korte inhoud: Variant op tienkamp

Benodigdheden: ¬ Grote opblaasbare wereldbal (+extra bal in geval van lek)
¬ 20 sjaaltjes of petten
¬ Whiteboard en whiteboardmarkers
¬ Fluitje

Werkwijze: Verdeel de groep in 2. De ene helft krijgt een T-shirt, zodat ze elkaar gemakkelijk 
kunnen herkennen. Zorg ervoor dat beide groepen evenwichtig verdeeld zijn: 
okan – regulier.

Leg uit dat ze binnen hun team de bal 10 keer moeten passeren aan elkaar. Dan 
krijgen ze één punt. Hou de score bij op het whiteboard. Extra moeilijkheid: ze 
mogen de bal pas passeren als ze de naam van hun teamgenoot juist hebben 
geroepen. Ook de andere ploeg heeft er dus baat bij de namen van de andere 
leerlingen goed te kennen, zodat ze hen de bal makkelijker kunnen afpakken.
Ze mogen de bal wel niet uit elkaars handen slaan, wel afblokken.

Kennismaking (45min)
De sleutelhangers worden per 2 aan elkaar gekoppeld (één OKAN-leerling met één leerling uit een 
reguliere klas. Zo vormen ze duo’s. Ze zoeken aan de hand van een foto uit het museum naar deze 
plaats, ruimte in het museum. Zo ontdekken ze 10 plaatsen in het museum, die iets te maken hebben 
met het thema. De opdracht is om elkaar te interviewen en te filmen of een foto te nemen met een quote 
erbij, die iets vertelt over de andere persoon. 

Twee leerlingen uit twee verschillende klassen kijken elkaar 4 minuten aan, zonder iets te zeggen. Ze 
houden de sleutelhanger, die ze op voorhand meenamen voor zich. Ze verzinnen in die 4 minuten een 
voorstelling van de andere persoon en het verhaal achter de sleutelhanger. Na 4 minuten vertellen ze 
aan elkaar hoe ze de ander zouden omschrijven en wat volgens hen het verhaal achter de sleutelhanger 
is. Als ze klaar zijn mogen ze het echte verhaal doen. Ze moedigen elkaar aan om te reageren en elkaar 
vragen te stellen. Terwijl 2 leerlingen praten, zorgen de andere 2 leerlingen dat er gefilmd wordt. 
Daarna gaan ze dieper in op het thema van de dag: ‘Kan sport verbinden, zorgen voor een 
groepsgevoel?’

Aan de hand van beeldmateriaal (http://www.gomoodboard.com/boards/HYyG3acw/share en/of educatief 
medewerker geeft uitgeprinte blaadjes mee) stellen ze elkaar vragen: Welke sport doen ze zelf? 
Waarom doen ze deze sport graag? 

Benodigdheden: 10 uitgeprinte blaadjes (40 deelnemers = 10 groepjes van 4) met beeldmateriaal over 
‘sporten/groepsgevoel’, foto’s van verschillende plekken in het museum, die iets te maken hebben met 
‘sporten/groepsgevoel’, op de achterkant van de foto staan de vragen.

Vertrouwens / samenwerkingsspelletjes (40min)
BREEK DE CODE (puzzelvariant)

Doel: dingen eens vanuit een ander perspectief beschouwen, gevoelens onder 
woorden brengen, empathisch vermogen stimuleren

Duur: 20 min

Benodigdheden: 2 puzzeltjes van 24 stuks

Werkwijze: Haal op voorhand uit elke puzzel één stukje uit. Geef deze aan 2 mensen, die 
even op de gang moeten gaan staan. 

Verdeel de groep in 2 gelijke groepen. Vraag dat ze per team een code bedenken 
waarmee ze elkaar straks moeten begroeten; dat kan een soort van handdruk 
zijn, iets speciaals aan de kledij, een teken dat gegeven wordt, een ritueeltje, … 

Geef nu aan iedereen van elk team 1 of 2 puzzelstukjes van een puzzel, zodat ze 
per groep één puzzel kunnen maken. Vertel hen dat het team dat als eerste zijn 
puzzel kan leggen, straks gewonnen is. Wijs in de ruimte 2 plaatsen aan waar de 
puzzels gelegd moeten worden. 

Er zijn wel enkele spelregels:
1)  Ze moeten zich straks verspreiden over de ruimte
2)  Ze moeten eerst per 2 (of meer) een paar vormen door 2 (of meer) 

puzzelstukjes die aan elkaar passen.
3)  Ze mogen alleen maar contact hebben (praten, kijken, luisteren, …) met 

mensen die hun code kennen. Anderen moeten ze straal negeren.
4)  Ze mogen maar per 2 (of meer), die aan elkaar passen hun stukjes op de 

afgesproken plaats komen leggen om de puzzel tot voltooiing te brengen.

Wanneer je het spel hebt uitgelegd, mag de ‘outsider’ weer binnenkomen. Vertel hen dat ze hun stukje 
van de puzzel in de grote puzzel moeten leggen (wijs hen aan waar die gelegd moeten worden), maar 
dat ze dat alleen mogen doen als ze de begroetingscode van dat team kunnen breken. De outsider moet 
dus proberen contact te zoeken met de groep van zijn puzzel. Dat kan op verschillende manieren: hij/
zij kan de groep observeren, op de groepsleden toestappen, een groet/code uitproberen. Enkel als de 
outsider de juiste code gebruikt, mogen de groepsleden reageren, zo niet wordt de outsider genegeerd 
en gemeden.

Het spel stopt als één van beide puzzels volledig gelegd is.

Dit spel kan een aantal keer na elkaar worden gespeeld, waarbij telkens iemand anders outsider wordt. 
De begeleider kan de leerlingen ook instructies meegeven in verband met de code, bijvoorbeeld ze 
moeten iets veranderen aan hun uiterlijk, iets in hun taal, iets in hun manier van doen.

DE ENE GROEP IS DE ANDERE NIET



26

m
e

m
o

r
y

d
a

te
  -

27

m
e

m
o

r
y

d
a

te
  -

Doel: ontdekken van gemeenschappelijke kenmerken, dingen eens vanuit een ander 
perspectief beschouwen

Duur: 20 min 
Korte inhoud: groepen maken op verschillende manieren, volgens verschillende 
criteria. Met nabespreking

Benodigdheden: /

Werkwijze: Leerkrachten eerst uit de groep halen, ze mogen niet helpen. Vraag aan de 
deelnemers om zich in twee groepen te verdelen. Kijk wat er gebeurt. Veel kans 
dat de jongeren zich gaan verdelen volgens klas of volgens geslacht. Vraag hoe 
ze zichzelf verdeeld hebben (op basis van welk kenmerk) en waarom.

Vraag nu aan de deelnemers om zich opnieuw in groepen te verdelen (2 of meer), 
maar nu volgens een eigen uitgevonden criterium. Ze moeten zelf criteria zoeken 
en begeleider en leerkrachten moeten raden welk (eventueel even buiten gaan). 
Kijk wat er gebeurt. 

Nabespreking: Iedereen gaat in een kring zitten; groepsgesprek. Indien het een grote groep 
is of een groep waarvan je het gevoel hebt dat de leerlingen terughoudend 
zijn om vrijuit te spreken, kan je de groep in twee verdelen en de begeleidende 
leerkracht een groep laten begeleiden. In dit geval geef je de andere begeleider 
een steekkaart met enkele leidraden op om de nabespreking in goede banen te 
leiden.
¬ (aan de outsiders) Hoe voelde je je tijdens deze oefening? Hoe was het om 

gemeden en genegeerd te worden? Hoe heb je de code ontdekt?
¬ (aan de groepsleden) Hoe was het om iemand te moeten negeren?
¬ Heb je zelf al zoiets meegemaakt? Hoe voelde dat?
¬ Denk je dat het belangrijk is om ergens bij te horen?

Stel je voor dat je plots in een ander land moet leven en naar een andere school 
gaan, waar alle groepscodes anders zijn dan alles wat je ooit gewoon bent 
geweest. Dat je uit je vertrouwde, veilige omgeving gehaald wordt en niet voor 5 
minuten, maar voor een hele tijd de outsider bent.

Sportactiviteiten (60 min)
Er worden 3 sporten aangeboden (voetbal, atletiek en rugby) en de groepen schuiven door na 30 minuten. Bij 
elke sport vertelt een begeleider (verhaal wordt aangeleverd door educatief medewerker) wie de sportman 
is die in Vlaamse velden sneuvelde als intro, daarna legt hij uit wat er van de leerlingen verwacht wordt. 

Extra bij voetbal: Hier signeren ze de bal die ze op het graf van Jimmy Spears leggen. 

Actie voeren (30min)
De leerlingen zoeken terug hun kleine groep op en hun plaats in het museum. Ze leggen per 2 aan 
elkaar uit voor welke sport zij kozen. De andere 2 leerlingen filmen dit. Ze denken ook na over de manier 
waarop ze aan sport doen. Teamsport of solo sport, wat verkies je? Waarom? Kan sport verbinden? Ben 
je het daarmee eens of niet? In welke groep voel jij je thuis? (klas, familie, sportgroep, vriend(in)nen?) Ze 
leggen ook uit hoe wat ze het liefst doen en waarom. 
Benodigdheden: afgeprinte blaadjes met de verschillende sporten erop of tablet met moodboard

Groepsselfie en vox pop (15min)
De leerlingen nemen met een selfiestick een originele, dynamische groepsfoto. Daarna filmen ze 
elkaar en doen een vox pop met vragen als: Wat vonden jullie van de dag? Hebben ze elkaar beter 
leren kennen? Wat vinden ze van de locatie? Heeft de plek een meerwaarde? Er kan ook eerst een 
evaluatieformulier ingevuld worden (zie document naast deze handleiding).
Benodigdheden: selfiestick, kaartjes met evaluatievragen en/of uitgeprinte evaluatiefiches
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DRAAIBOEK WESTFRONT NIEUWPOORT / KAN 
KUNST IN TIJDEN VAN OORLOG?

OPDRACHT LEERLINGEN

Enkel de OKAN-leerlingen gaan op zoek naar een reproductie van een bestaand kunstwerk, die iets 
te maken heeft met oorlog. Ze maken een kaartje met op de voorzijde een aantal korte zinnen die iets 
vertellen over henzelf en op de achterzijde een kopie van het kunstwerk.

DAGPROGRAMMA

9u30: Verwelkoming door educatief medewerker. Leerlingen krijgen zelfklevende textielstickers waar 
ze hun naam op zetten. 
10u: Rondleiding, waarbij de leerlingen het panoramisch zicht bewonderen en enkele highlights in het 
museum, met bijzondere nadruk op het schilderij van Alfred Bastien. 
10u30: IJsbrekers
11u20: Reflectie en uitwisseling in groep over een bepaalde kunstvorm d.m.v. polaroid
12u50: Lunch
13u50: Wandeling in omgeving, waarbij stilgestaan wordt bij monument van de gesneuvelden
14u: Uitwisselingsactiviteit: Interview zonder woorden
15u: Evaluatie in duo-gesprek
15u30: Groepsselfie, vox pop en afscheid
16u: vertrek

UITWERKING

IJsbrekers (50 min)
KENNISMAKING 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen

Duur: 5 min

Korte inhoud: iedereen stelt zichzelf voor

Benodigdheden: stoelen in een kring

Werkwijze: We nemen eerst even de tijd om ‘formeel kennis te maken’. We gaan zitten op 
een stoel in een kring en iedereen stelt zichzelf voor en zegt waar hij/zij vandaan 
komt.

PAK DE BEZEM 

Doel: Leerlingen leren elkaars naam kennen

Duur: 15 min

Korte inhoud: spelletje op reactiesnelheid

Benodigdheden: bezemsteel

Werkwijze: Iedereen staat in een kring, één iemand staat in het midden en houdt een 
bezemsteel vast die loodrecht op de grond staat. Op het moment dat hij de 
bezemsteel laat vallen, noemt hij een naam. De persoon die zijn naam hoort, 
moet nu zo snel mogelijk de bezemsteel proberen te pakken, voordat die de grond 
raakt. Als hij de bezem niet tijdig kan pakken, moet hij zelf in het midden gaan 
staan in de plaats van de ander.

Om het moeilijker/gemakkelijker te maken, kan je de kring groter/kleiner 
maken. Of je kan zeggen dat ze geen naam mogen noemen van een klasgenootje.

Na een tijdje kan je vragen wie nog niet genoemd is. Deze leerlingen steken 
hun hand op en de leerling in het midden moet één van hun namen noemen. 
Uiteraard mag je hen helpen.

CITROEN CITROEN

Doel: Leerlingen leren elkaars naam kennen en leren elkaar (oppervlakkig) kennen

Duur: 10 min

Korte inhoud: spelletje op reactiesnelheid

Benodigdheden: stoelen in een kring, evenveel stoelen als deelnemers -1

Werkwijze: Iedereen zit op zijn stoel in een kring. De begeleider staat in het midden, er zijn 
geen stoelen vrij. 

De begeleider legt de activiteit uit en zet hem ook in gang. We beginnen heel 
eenvoudig. De begeleider zegt: “Ik ben (naam) en ik hou van katten.” Iedereen in 
de kring die ook van katten houdt, staat recht en zoekt een andere stoel om op 
te gaan zitten. Ook de begeleider probeert een stoel te bemachtigen. Uiteindelijk 
zal er altijd één persoon overblijven. Tenzij niemand is opgestaan, dan moet de 
persoon in het midden een nieuwe zin zoeken.

Om te vermijden dat iedereen bijvoorbeeld over zijn lievelingsgerecht 
of lievelingssport spreekt, kan de begeleider af en toe ‘per ongeluk’ als 
laatste overblijven en het thema over een andere boeg gooien. Of de 
persoon in het midden op weg helpen. Mogelijke thema’s: hobby’s, favoriete 
sport, lievelingsdier, land van herkomst, welke of hoeveel talen spreek je, 
lievelingsgerecht, …
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SPEEDDATE

Doel: Leerlingen worden in duo’s verdeeld

Duur: 20 min

Korte inhoud: speeddate waarbij de leerlingen van reguliere klas moeten uitvinden wie er bij 
het kaartje ‘hoort’ dat ze kregen van OKAN

Benodigdheden: ¬ stoelen in 2 concentrische cirkels (elke cirkel is een klas)
¬ Schrijfgerief en papier om eventueel enkele aantekeningen te maken

Werkwijze: Geef elke deelnemer pen en papier om eventueel nota te nemen. Organiseer een 
speeddate. Elke leerling van reguliere klas kreeg een kaartje van iemand uit de 
OKAN-klas en 1 minuut de tijd om proberen te weten te komen of de persoon die 
voor hem/haar zit al dan niet kan gelinkt worden aan dit kaartje. Ze mogen enkel 
ja/nee vragen stellen aan de persoon die voor hen zit.

Na 1 minuut geef je een signaal, de leerlingen van OKAN staan op en schuiven 
1 plaats op in wijzerzin, de andere cirkel blijft zitten. Het spel herhaalt zich tot 
iedereen met iedereen gesproken heeft. 

Daarna gaan we na of iedereen zijn ‘wederhelft’ gevonden heeft. Vertel dat ze 
voor het verdere verloop van de dag peter of meter zijn van deze leerling en dat 
ze dus veel zullen samen werken in duo. Dat ze deze leerling ook moeten helpen 
als ze iets niet goed begrijpen bijvoorbeeld.

Reflectie en uitwisseling in groep over een bepaalde kunstvorm d.m.v. polaroid (1u30)

Doel: Reflectie en uitwisseling in groep over een bepaalde kunstvorm

Korte inhoud: Vertrekpunt is kunst uit WO I. Doel is om deze kunstvormen aan te grijpen als 
middel om de leerlingen met elkaar in gesprek te brengen over emoties.

Benodigdheden: ¬ De 10 verschillende kunstvormen (zie www.wo1indeklas.be) zijn bedoeld 
voor de reguliere leerlingen. Ter info voor de leerkracht. Op de achterzijde 
staat het verhaal achter het werk. Dit hoeft niet gelezen te worden door de 
leerlingen. 

¬ Eraan vast met een ringetje: de opdrachten
¬ De emotiekaartjes (zie www.wo1indeklas.be)  op 10 bladen zijn bedoeld voor 

de OKAN-leerlingen
¬ 10 lege enveloppes
¬ 10 scharen
¬ 40 potloden en blaadjes papier

Werkwijze:
Er worden telkens 2 duo’s aan elkaar gekoppeld. Zo krijgen we 10 groepjes van 4 leerlingen. Elk groepje 
krijgt een grote prent van een kunstwerk (gelamineerd) met aan de achterzijde het verhaal achter het 
werk. De groepjes die de kunstvorm: dans, film en muziek hebben, krijgen ook een tablet waar ze de 
kunstvorm kunnen bekijken/beluisteren. Aan de grote prent hangt vast met een ringetje: de opdrachten: 
1)  Ieder voor zich. Neem even kort de tijd om in stilte het kunstwerk in je op te nemen. Wat is je gevoel 

als je naar dit kunstwerk kijkt/luistert? Welke emoties roept het in jou op? Welke herinneringen 
eventueel? Je schrijft de antwoorden kort op. Zorg dat je minstens één emotie hebt opgeschreven. 
Of dat je uit al je emoties één haalt die voor jou overheerst.

2)  Neem het blad erbij met de emotiekaartjes. Er is een blad voor OKAN en een blad voor de leerlingen 
van de andere klas. Staat ‘jouw’ emotie erop? Indien niet, schrijf het op een blanco kaartje. Indien 
wel, dan mag je dat kaartje uitknippen. Als er nog mensen zijn die hetzelfde kaartje willen, dan mag 
je een nieuwe schrijven. 

3)  Leg uit aan de andere leerlingen van je groep waarom je deze emotie gekozen hebt. Wat maakt dat 
dit kunstwerk deze emotie in jou oproept? Steek jullie 4 emoties in de lege enveloppe en hou die 
goed bij, je zal ze nog de hele dag nodig hebben.

4)  De rest van de kaartjes mogen nu ook verknipt worden. De OKAN-leerlingen krijgen de resterende 
basis-emoties: blij, boos, bang en droevig (als de OKAN-leerling bijvoorbeeld blij koos als emotie 
bij dit kunstwerk, dan krijgt hij nog: boos, bang en droevig. De leerling van de reguliere klas mag 
willekeurig 3 emoties nemen uit de verknipte kaartjes. De resterende kaartjes mag je aan de 
begeleider geven, die gaan naar een grote ‘pot’.  

5)  Nu moet je naar de kunstwerken van de andere 9 groepen gaan kijken/luisteren. De bedoeling is dat 
alle 3 je kaartjes kwijtspeelt. Dat kan op verschillende manieren:

  ¬  Je zoekt kunstwerken die perfect bij jouw kaartjes passen. Dus het kunstwerk roept die emotie op bij jou. 
  ¬ Je mag kaartjes ruilen met de pot tot je een emotie hebt die bij 1 van de 9 kunstwerken past.
  Gevonden? Leg het kaartje ernaast op tafel. Kaartjes die zijn neergelegd mogen niet meer opnieuw 

opgeraapt worden of geruild; tafel plakt! Als je klaar bent, ga je weer op je oorspronkelijke plek 
zitten.

6)  Als iedereen klaar is, bekijk je opnieuw je eigen kunstwerk en de emoties die jouw medeleerlingen 
erbij hebben gelegd. 

  ¬  Gaven je medeleerlingen jullie emoties die volgens jou niet passen bij jullie kunstwerk? Welke 
emoties? Kan je erin komen dat iemand zich zo voelt bij dit kunstwerk?

  ¬  Veranderde nu ook jouw gevoel door het uitwisselen van emoties? Pas op: er bestaan geen foute 
of juiste emoties.

8)  Zoek de andere helft van je duo op en toon elkaar de polaroid én het kunstwerk in het echt. Leg uit 
waarom je hiervan een foto nam. Dus waarom dit (onderdeel van een) kunstwerk jou dit gevoel ook 
gaf. (Indien niet voldoende tijd, kan deze vraag verschuiven naar de namiddag, dan tonen ze elkaar 
gewoon de foto in plaats van het kunstwerk)
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Interview zonder woorden (60 min)

Doel: Leerlingen leren elkaar beter kennen, wat leidt tot meer begrip en 
verdraagzaamheid

Korte inhoud: door middel van interviews en tekeningen leren de leerlingen elkaar beter 
kennen

Benodigdheden: ¬ 1 poster per deelnemer dingen om creatief mee aan de slag te gaan (alcohol- 
of gewone stiften, kleurpotloden, scharen, lijm, tijdschriften, … je kan zoveel 
of zo weinig aanbieden als je zelf wil)

¬ klein blokje post-its per deelnemer
¬ plakband of duimspijkers of pritt-buddies
¬ schrijfgerief en papier per deelnemer
¬ vragen interview (zie www.wo1indeklas.be) 

Werkwijze: Eventueel doen we eerst nog vraag 8 van de vorige activiteit, waarbij de 
leerlingen aan elkaar eerst uitleggen waarom ze dit (onderdeel van een) 
kunstwerk kozen, Dus waarom dit werk hen hetzelfde gevoel gaf als het 
kunstwerk dat ze bij de vorige opdracht kregen. 

De duo’s moeten nu elkaar interviewen, met als doel zelf een kunstwerk te 
maken waarin de emotie van hun wederhelft centraal staat. Op dit kunstwerk 
moet zeker geplakt zijn: het emotiekaartje en de polaroidfoto van hun 
wederhelft. De bedoeling is dat ze vragen stellen naar de emotie op het kaartje 
van hun wederhelft. Mogelijke vragen krijgen ze aangeboden, maar ze mogen 
zeker nog extra vragen stellen. Bedoeling is ook dat ze doorvragen:
¬ Wanneer voelde je je laatst … (emotie van je partner)?
¬ Wanneer voelde je je het meest …?
¬ Ben je vaak …? Wat maakt jou …?
¬ Hoe reageren andere mensen op jou als je … bent?
¬ Vind je het fi jn om … te zijn? Waarom wel/niet?

Tijdens dit interview kan de interviewer enkele steekwoorden op papier zetten. 
Als de ene helft van het duo klaar is, is het aan de andere helft om hetzelfde 
te doen. Als beiden geïnterviewd werden en zelf ook iemand interviewde kan 
ieder aan zijn kunstwerk beginnen. Elkeen maakt een soort van portret of 
samenvatting van de persoon die hij/zij ondervroeg. Op dit kunstwerk moet zeker 
geplakt zijn: het emotiekaartje en de polaroidfoto van hun wederhelft. Het moet 
een uiting zijn van de emotie die op het kaartje stond, maar weergeven wanneer 
deze persoon zich zo voelde. Wat deze emotie met deze persoon doet. Dus een 
uiting van de emotie op het kaartje, maar heel gepersonaliseerd, toegepast 
op die ene persoon. De leerlingen mogen tekenen, plakken, collages maken, 
gedichten schrijven, alles wat ze willen. Als het kunstwerk af is, wordt het 
opgehangen in het lokaal, als een soort van grote vernissage/tentoonstelling.

Als alle deelnemers klaar zijn, bekijken ze de opgehangen posters. Ze raden wie 
afgebeeld wordt door de naam op een post-it te schrijven en die onder de poster 
te kleven.

Nadien gaan we na of alles klopt. Als er voldoende tijd over is, kunnen we kort de 
kunstwerken overlopen, zodat de kunstenaars er een woordje uitleg over kunnen 
geven. 

Evaluatie in duo-gesprek (30 min)

Korte inhoud: De leerlingen vormen een kleine groep van 4 personen en zoeken een plaats in 
het museum. Ze leggen per 2 aan elkaar uit, wat zij begrijpen onder kunst. De 
andere 2 leerlingen fi lmen dit. Ze denken ook na over de manier waarop mensen 
zich via kunst uiten. Waarom kunst belangrijk is? Of zij kunst maken? Of dit voor 
hen belangrijk is? Ze krijgen talrijke voorbeelden van kunst aangereikt via het 
moodboard of de afgeprinte blaadjes. 

Benodigdheden: tablets met voorbeelden van protestacties (http://www.gomoodboard.com/boards/
YcmtGL9Z/share) of afgeprinte blaadjes
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DRAAIBOEK IN FLANDERS FIELDS MUSEUM / 
TRADITIES VROEGER EN NU
INVULOPDRACHT VOOR ALLE LEERLINGEN

Op de ontmoetingsdag wordt elke leerling uit de reguliere klas voor één dag de peter of meter van een 
OKAN-leerling.  Ze zullen in duo’s aan de opdrachtjes werken. Waar nodig kan de (p)(m)eter wat extra 
uitleggen, de ander op sleeptouw nemen…

Alle leerlingen maken op voorhand een word cloud waar ze zich in tien woorden voorstellen (zie 
document www.wo1indeklas.be). Zo kan de museumbegeleider de duo’s al op voorhand matchen.

FOTO-OPDRACHT OKAN-LEERLINGEN

De leerlingen van de OKAN-klas brengen op voorhand één gepersonaliseerde foto mee, die iets vertelt 
over een traditie of een feest uit hun land. Ze geven die af aan de museumbegeleider. Je kan eventueel 
ook vragen om op voorhand alle foto’s digitaal door te sturen naar de begeleider, die ze dan afprint. 

DAGPROGRAMMA

9u: Verwelkoming door educatief medewerker IFFM. Korte uitleg aan Sint-Maartenskerk en 
Lakenhallen over de vernieling en wederopbouw van Ieper. 
9u30: Kennismaking. Naamsticker maken.
10u: IJsbrekers
10u45: Foto-puzzel rond tradities en feesten en verkenning van de stad met foto’s
11u45: Lunchtijd
12u30: Museumbezoek met opdrachtfiches
13u30: Even reflecteren 
14u: Babbelbox  
14u45: Wandeling naar en bezoek Menenpoort
15u30: Groepsselfie, vox pop en afscheid
16u: Vertrek

UITWERKING

IJsbrekers (45 min)
KENNISMAKINGSRONDJE
Doel: Leerlingen leren elkaars naam en afkomst kennen.

KENNINSMAKINGSSPEL
Doel: Leerlingen maken spelenderwijs kennis met elkaar.

SPEEDDATE
Doel: Leerlingen maken spelenderwijs kennis met elkaars tradities.

De leerlingen worden in duo’s tegenover elkaar geplaatst. Elk duo houdt een verkennend gesprekje,  
waarbij de leerlingen van de reguliere klas moeten uitzoeken wie er bij de foto ‘hoort’ die ze kregen. Na 
elk gesprekje schuift de leerling op. Zo hebben alle leerlingen kort even kennis gemaakt. Daarna gaat 
de begeleider na of iedereen zijn ‘wederhelft voor de dag’ gevonden heeft. 

EN DIT IS…
Doel: De leerlingen tonen interesse in elkaar.

Elke leerling vertelt kort wat over zichzelf aan zijn ‘wederhelft’. Hobby’s, interesses, familie…

Daarna stelt elke leerling zijn ‘wederhelft’ kort voor aan de hele groep. 

Foto-puzzel rond tradities en feesten en/of rond een verkenning in de stad (1u)

Doel: Vertrekpunt zijn tradities en feestentijdens en rond WO I. Doel is om deze thema’s aan te grijpen 
als middel om de leerlingen met elkaar in gesprek te laten gaan. Ze leren over cultuurverschillen, 
vroeger ( tijdens WO I) en nu. Maar ook praten ze over feest en traditie binnen de verschillende 
aanwezige thuisculturen. Al snel zal blijken dat er meer gelijkenissen zijn dan verschillen…

Via een foto-puzzel worden groepjes van vier leerlingen gevormd. 

Zij gaan nu actief op zoek  in de stad naar de plaatsen, waar de foto’s van de ruïnes uit de periode van de 
Eerste Wereldoorlog genomen werden. Ze nemen zelf een foto en vergelijken daarna de heropgebouwde 
stad met de situatie na de Eerste Wereldoorlog.  

Museumbezoek met opdrachtfiche (1u)
Korte uitleg over het museumbezoek + uitdelen opdrachtfiche (zie www.wo1indeklas.be)

In duo’s ontdekken de leerlingen het museum. Ze lossen enkele vraagjes op, maar leren ook elkaars 
mening kennen.

Even reflecteren (30 min)
Na de vele indrukken in het museum, is er nood om even bij te praten. Welke verhalen hebben je 
geraakt? Zie jij gelijkenissen tussen het menselijk leed honderd jaar terug en nu? Wat is er veranderd na 
de oorlog die ‘alle oorlogen zou beëindigen’? 

Babbelbox (45min)
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Tijdens de babbelbox gaan de duo’s elkaar interviewen. De klassen die dit willen, kunnen deze 
ontmoetingen filmen met een tablet (per 4). De duo’s stellen elkaar vragen rond het thema ‘tradities 
en feesten’. Ze bekijken enkele voorbeelden op de tablet en vertellen elkaar welke tradities ze kennen. 
(http://www.gomoodboard.com/boards/s9fQLREN/share)

Wandelen naar en bezoek Menenpoort (45 min)
Korte duiding over de Menenpoort. De leerlingen kunnen even kennismaken met de herdenkingsplek.

Groepsselfie en vox pop (30min)
De leerlingen nemen met een selfiestick een originele, dynamische groepsfoto. Daarna filmen ze 
elkaar en doen een vox pop met vragen als: Wat vonden jullie van de dag? Hebben ze elkaar beter 
leren kennen? Wat vinden ze van de locatie? Heeft de plek een meerwaarde? Er kan ook eerst een 
evaluatieformulier ingevuld worden (zie www.wo1indeklas.be) .

COLOFON

Samenstelling en redactie: Heidi Timmerman, provincie West-Vlaanderen, dienst griffie
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