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Beste leerkracht van de bovenbouw,
Van harte bedankt om met je leerlingen actief aan het Kraterfront deel te 
nemen.
Met deze handleiding hopen we je nog beter op weg te kunnen helpen.
Let wel, dit is een vrijblijvend stappenplan: het staat je natuurlijk volledig vrij 
om de zaken anders aan te pakken.

Met dit project willen we volgende doelen bereiken met je leerlingen:
 De leerlingen ervaren en begrijpen dat een oorlog een blijvend litteken nalaat in het 
leven van de mens en zijn natuurlijke omgeving.

 Ze begrijpen de oorzaken en gevolgen van de Mijnenslag en ervaren via getuigenissen 
en poëzie dat een oorlog verschrikkelijk is.

 Ze kunnen kaarsen creatief versieren en hierin eigen gevoelens leggen, associaties 
met vrede maken...

 Ze begrijpen en ervaren dat de kaars een oorlog herdenkt en een lichtteken kan zijn 
voor meer vrede. 

Met dit pakket werk je aan verschillende eindtermen uit het leergebied wereldoriëntatie. 

De leerlingen 
3.5 kunnen historische elementen in hun omgeving situeren in de juiste tijdsperiode aan 
de hand van een tijdband.
3.8 kunnen aan de hand van  littekens in het landschap illustreren dat de geschiedenis 
deze omgeving beïnvloedde.
3.9. tonen belangstelling voor het verleden, hier en elders.
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Basispakket:  
Wat je kunt leren, doen en beleven

 
1. LITTEKENS

Doel:

Twee filmfragmenten verduidelijken wat ‘littekens in het landschap’ zijn en hoe ‘oorlogslittekens’ van kunstenares Shelbatra 

leiden tot ‘lichttekens’. 

Vooraf :

Vraag aan de kinderen wat ze weten over littekens en over een stamschijf. Teken indien nodig een stamschijf met jaarringen. 

Na ieder filmpje kan je de leerlingen laten vertellen wat ze hoorden, zagen, voelden…

a. Film: de Stamschijf

 Deze film vertelt het verhaal van de stamschijf in het ‘In Flanders Fields Museum’ in Ieper. In dit filmpje leren de kinderen wat 

we juist bedoelen met ‘littekens in het landschap’. 

b. Film: het verhaal van Shelbatra 

 De kinderen leren kunstenares Shelbatra kennen. Ze heeft van nabij een oorlog meegemaakt. De leerlingen leren uit haar 

getuigenis welke littekens dit bij haar heeft nagelaten. 

c De oorlog in Kosovo

 In dit leerlingenblad vind je meer informatie op kindniveau over de oorlog in Kosovo. 
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DE OORLOG IN KOSOVO 

Oorlog is helaas van alle tijden. Tussen de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden en de Syrische burgeroorlog vandaag 

vinden vele andere oorlogen plaats over de hele wereld. Ook het land waar kunstenares Shelbatra ooit woonde raakte 

 gevangen in een wereld van geweld en pijn.

Waar speelt de oorlog zich af?

Kosovo is een gebied dat in het zuidoosten van Europa ligt. Samen met enkele andere gebieden zoals Slovenië, Kroatië, 

Bosnië-Herzegovina, Servië en Macedonië vormt Kosovo de staat Joegoslavië. 

Waarom breekt de oorlog uit?

In Joegoslavië leefden vele verschillende volkeren, culturen en religies samen. Moslims en christenen woonden bijvoorbeeld 

samen in dezelfde straten. Dit was niet altijd even makkelijk. Maar de mensen hadden respect voor elkaar en het anders-zijn.   

De leider van de staat Joegoslavië was Joseph Tito. Hij vond het heel belangrijk dat alle mensen in Joegoslavië in vrede 

samen leefden.   

In 1980 sterft Joseph Tito. Na zijn dood vonden de verschillende volkeren, culturen en religies het in Joegoslavië steeds 

 moeilijker om in vrede samen te leven. Het Servische volk probeerde om zoveel mogelijk macht in eigen handen te krijgen. 

De politieke leider van Servië, Slobodan Milosevic, zorgde er voor dat Kosovo onder zijn leiding kwam te staan. Tijdens het 

leiderschap van Joseph Tito hadden alle burgers in Kosovo evenveel rechten en plichten. Maar als Kosovo onder leiding van 

Servië was veranderde dit. Milosevic zorgde er voor dat de Serviërs meer rechten kregen en de Albanezen minder.  

Joseph TitoLigging België en Kosovo
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Wie vocht mee tijdens de oorlog? 

In Kosovo wonen twee grote bevolkingsgroepen: de Albanezen en de Serven (Serviërs). Voor de Albanezen is religie niet 

zo belangrijk. Sommigen van hen zijn moslim, andere zijn christenen. Voor de Servische bevolking is religie echter wel erg 

belangrijk. Zij zijn allemaal christenen. 

Shelbatra groeide op in een Albanese familie. Ze vertelt hoe opeens haar leven in Kosovo veranderde: 

“Ik werd geboren in Kosovo en woonde er tot mijn 11 jaar. Toen ik nog in Kosovo woonde, in de jaren tachtig, waren er vele 

vredevolle protesten van de Albanese bevolking tegen de Servische overheersing. Immers – de Kosovaarse Albanezen werden 

in een apartheidssysteem gedwongen en al hun rechten werden op basis van hun afkomst afgenomen. Ooit stuurde mama 

mij uit huis om brood te kopen en kwam ik onderweg protesterende jongeren tegen (14 jaar) die door de politie traangas 

voorgeschoteld kregen. Zij protesteerden omdat hun recht om in onze moedertaal naar school te gaan hen werd ontnomen 

zonder echte reden. Heel mijn familie en al mijn vrienden hebben dit meegemaakt. Vele Albanese Kosovaren moesten hun 

land ontvluchten.” 

De onrust in Kosovo werd steeds groter en groter. Radicale mannen namen de protesten over maar helaas waren ze niet meer 

vredevol. In 1996 richtten ze een leger op om de opstand in Kosovo te steunen. De troepen gebruikten aanslagen en geweld 

tegen de Servische politie en politici. Als reactie stuurde ook Servië soldaten naar Kosovo. Het werd steeds gevaarlijker voor 

de burgers. Velen sloegen op de vlucht… net zoals de ouders van Shelbatra. 

Een land in oorlog… 

Twee jaar later brak de oorlog uit. Het Servische leger kreeg de steun van het Joegoslavische leger. Samen vochten ze tegen 

de Albanese protestanten en hun leger. Allemaal pleegden ze misdaden. 

Het Servische leger probeerde de hele Albanese bevolking weg te krijgen. Mannen, vrouwen en kinderen moesten vluchten 

naar de buurlanden. Of werden zelfs gedood.    

Protest?

De Verenigde Staten, Rusland en enkele Europese landen (Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en Italië) vroegen aan de 

Joegoslavische en Servische soldaten om de wapens neer te leggen en Kosovo te verlaten. Maar helaas werd hun vraag niet 

beantwoord. 

De internationale organisatie (de NATO genoemd) besliste om zelf in te grijpen met luchtbombardementen. Na deze 

 tussenkomst werd een vredesverdrag getekend tussen de NATO en Joegoslavië (met onder andere Servië). De Albanezen 

konden terugkeren. Maar kunnen Albanezen en Serviërs na de oorlog opnieuw gewoon in vrede samenleven?

Vredevolle protesten in Pristina 1989.De staat Joegoslavië
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2. DE MIJNENSLAG

Doel:

Met onderstaande leestekst verduidelijken we de voorbereiding (1915-1917) en 

het verloop van de Mijnenslag bij Mesen,  beluisteren we de getuigenis uit het 

dagboek van onderpastoor Van Walleghem uit Dikkebus en bekijken we de 

littekens in het landschap van de Westhoek. 

Vooraf:

Vraag de kinderen wat ze weten over de Eerste Wereldoorlog. Teken een 

 tijdslijn en eenvoudige kaart. Vertel ook over de  vastgelopen frontlijn in de 

loopgraven vanaf winter 1914 van Nieuwpoort, over de IJzeromgeving naar 

Ieper en verder naar Frankrijk. 

a. Leestekst: ‘Mijnenslag’

 Hardop lezen van de tekst ‘De Mijnenslag bij Mesen’. Lees de tekst 

‘de Mijnenslag bij Mesen’ hardop of laat de leerlingen dit doen. Daarna 

laat je hen vertellen wat er in chronologische volgorde gebeurde vanaf de 

stellingenoorlog eind 1914, over de voorbereidingen voor het graven van 

tunnels vanaf 1915 tot de Mijnenslag op 7 juni 1917. 

b. Luisteroefening: ‘Achiel Van Walleghem’

 Niet alleen de soldaten zijn getuige van deze ‘aardbeving’: ook mensen uit 

de omgeving van Mesen, vertellen nadien over deze schokkende nacht.

 Achiel van Walleghem, onderpastoor van Dikkebus, een landelijk dorp even voorbij de stad Ieper, vlucht in juni 1916 een 

paar dorpen verder naar Reningelst. Hij scrhijft daar heel nauwkeurig over de oorlog in zijn dagboek. Bekijk/beluister het 

dagboekfragment op de website. Nadien kan je wat dieper ingaan op de zinnen:

 Och, ’ t ware geen mensenslachterij, men zou het prachtig noemen. 

 Voor ons getuigen is dat niets, doch wat moet het zijn voor die honderdduizend mannen die daar leven en woelen in die 

vuurpoel.

In de uitbreidingen vind je nog meer getuigenissen.

c. Foto’s beschouwen: ‘Littekens in het landschap’

 Littekens in het landschap.  Bekijk samen met de leerlingen de luchtfoto’s op de website. Door het balkje te verschuiven laat 

je beelden van het verleden overvloeien in het heden. Op die manier wordt het thema ‘het landschap als laatste getuige’ plots 

heel duidelijk. (Merk op: de online foto’s laden soms traag.)

Diksmuide

Nieuwpoort

Ieper

Mesen

Noordzee

Frankrijk

België

2016 1917
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d. Poëzie: ‘Home’

 Francis Ledwidge - gedicht ‘Home’. Hoe poëzie en muziek elkaar inspireren. 

 Toen Francis Ledwidge, een Ierse dichter, tijdens de oorlog nog in Frankrijk verbleef, schreef hij een brief aan Katherine Tynan, 

een journaliste en dichteres: “Ik heb altijd heimwee. Ik hoor de roep van de wegen, de heuvels, de beekjes, die zich afvragen 

waar ik blijf. Het is vreselijk om altijd zo’n heimwee te hebben.”

 Begin juli 1917 bevindt hij zich in Vlaanderen. De heimwee naar huis is er niet op verminderd. Wanneer hij op een ochtend 

een roodborstje hoort zingen schrijft hij zijn gedicht ‘Home’. Wanneer je het gedicht leest lijkt er weinig tot niks naar ‘oorlog’ te 

verwijzen.

 Toch drukt één woord je met de neus op de feiten: ‘een gebroken boom’. Francis schrijft letterlijk ‘gebroken’, maar denk 

vooral aan ‘kapotgeschoten, aan flarden gescheurd, zwartgeblakerd, versplinterd’. 

 De Ierse dichter had heimwee naar huis. Lees het gedicht in de klas. Laat de leerlingen antwoorden op volgende vraag. Wat 

zou jij het meeste missen tijdens de oorlog. Schrijf het: (eventueel in een gedicht) op.

dit is wat een roodborstje voor mij zong vanmorgen op een 
gebroken boom
het zong over de kleine velden die mij van zover naar huis 
roepen
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De Mijnenslag in Mesen

Op 4 augustus 2014 valt Duitsland België binnen. In een paar weken wordt ons land onder de voet gelopen door de Duitse 

soldaten. De Britten komen de Belgen en de Fransen helpen. Half oktober kunnen de geallieerden* de Duitsers tegenhouden 

door de onderwaterzetting van de IJzer. In de omgeving  van Ieper houden de Britten hardnekkig stand en beschermen zo een 

doorbraak van de Duitsers naar de havens van Calais en Duinkerke.

Daarna graven de legers zich in en worden loopgraven aangelegd om zich te beschermen tegen vijandelijke kogels.  

Op de heuvelrug bij Mesen hebben de Duitsers een goed overzicht op het front tot Ieper. Geen Brits vliegtuig gaat de lucht in, 

of is het is al gezien door de Duitsers. Geen kanon kan worden verplaatst, of het wordt beschoten. De Britse bovengrondse 

aanvallen mislukken steeds weer en daarom bedenken ze een gedurfd plan. Onder de heuvelrug graven ze in het geheim 

tunnels tot onder de Duitse loopgraven. 

Meer dan 6000 Britse tunneliers beginnen eind 1915 met het graven van 22 tunnels. Sommige met een lengte van 65 meter, 

andere tot 720 meter. De kleigrond is plakkerig en je kan niet graven met schoppen en bijlen. Graafmachines blijven vastzitten. 

Daarom gebruiken de Britten de ‘clay-kicking’ methode. De graver, gelegen op een schuin aangebrachte houten  ruggensteun, 

met de benen vooruit, trapt de klei los en helpers brengen die dan naar de ingang.

De werken worden bijna geluidloos uitgevoerd want de Duitsers zijn ook bezig met het graven van tunnels. Het grootste gevaar 

bij het uitgraven van gangen zijn instortingen. 

Aan het einde van de smalle gang wordt een kamer gegraven. Die wordt gevuld met springstoffen. Via een ontstekingsdraad 

kan de springstof op afstand tot ontploffing worden gebracht. De gangen worden weer dichtgegooid zodat de drukgolf geen 

uitweg kan vinden en de kracht heviger is. 

Aan de vooravond van de slag, op 5 juni 1917 roept Generaal Harrington de Britse pers bijeen om hen mee te delen:

‘Ik weet niet of we morgen de geschiedenis zullen veranderen,  
maar in ieder geval zullen we het landschap veranderen.’

© In Flanders Fields MuseumClay-kicking
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Op 6 juni 1917 ‘s avonds liggen 100.000 Engelse soldaten klaar in de loopgraven. Roken en praten is verboden. Iedereen moet 

plat op de buik gaan liggen, om te voorkomen dat de aardbevingen van de explosies hen zou omverwerpen. Bijna 500.000 kilo 

springstof ligt klaar in 20 mijnen, sommige vijftien meter onder de Duitse loopgraven, andere dertig meter. Op 7 juni 1917 om 

tien over drie ‘s nachts scheuren, na bijna twee jaar graafwerk, negentien mijnen uiteen in oranje gordijnen van vuur en aarde, in 

alle richtingen wolken stof en rook brakend. De ontploffingen in die nacht zijn de grootste explosies in de geschiedenis tot dan 

toe. Langs het hele front en tot zes kilometer ver schudt de grond. De aardbeving zorgt voor paniek en chaos bij de Duitsers. 

Velen worden levend begraven onder de aarde.

Onmiddellijk na de ontploffing barst een hels kanonvuur los. Daarna stormen de grondtroepen naar voor. Tegen de middag is 

Mesen in geallieerde handen. Na drie jaar komt er eindelijk beweging in het front en maken de geallieerden 7 km terreinwinst. 

De heuvel wordt veroverd. Op 14 juni 1917 is de slag afgelopen. Het dodental is enorm: ongeveer 25.000 Duitse soldaten en 

17.000 Britse soldaten zijn gesneuveld.  

De woorden van generaal Harrington op 5 juni blijven nu in 2017 nog altijd van kracht. De meeste kraters vind je nog altijd als 

pijnlijke littekens in het landschap terug. 

Een interactief overzicht van de tunnels vind je op www.zerohour.be. 

* Geallieerden:

Rusland (tot 1917), Frankrijk, 

Verenigd Koninkrijk

Erbij in 1914: Servië, België, 

Japan

Erbij in 1915: Italië

Erbij in 1916: Portugal, 

Roemenië, Griekenland

Erbij in 1917: Verenigde Staten 

van Amerika

© In Flanders Fields Museum© In Flanders Fields Museum
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ACHIEL VAN WALLEGHEM 

Geboren op 18 december 1879 in Pittem (België).

In 1913 wordt Achiel van Walleghem onderpastoor van Dikkebus, een landelijk dorp even voorbij de stad Ieper. 

Een jaar later loopt het oorlogsgeweld vast op een paar kilometer van zijn huis. 

In juni 1916 trekt hij noodgedwongen naar Reningelst, nog wat verder weg van het front. Wat hij ziet of te weten komt over de 

oorlog schrijft hij héél nauwkeurig op in een dagboek.

Wie wil kan vandaag lezen wat Achiel ‘dag op dag 100 jaar geleden’ in z’n dagboek schreef: 

www.inflandersfields.be/nl/achiel-van-walleghem 

7 juni 1917
Volle maan en prachtige zomernacht. Het eerste deel van den nacht is 

tamelijk kalm. 

Ik ontwaakte enige minuten vóór drie uur en natuurlijk mijn eerste 

 gedacht was of den aanval welhaast zou beginnen. Mijn kamer was zeer 

wel gelegen om den slag te zien. Zij gaf uit op den Zuid-Oosten, en geen 

huizen en weinig bomen belemmerden het uitzicht op Wijtschate. Van in 

mijn bed zou ik gedeeltelijk het artilleriegevecht zien. 

’t Was juist drie uur, en ’t eerste daglicht begon te schemeren toen ik al 

met eens het reusachtigste en tevens het ijselijk prachtigste vuurwerk 

zag dat ooit in Vlaanderen ontsteken werd, buitengewoon hevig boven 

Wijtschate, wat minder aan beide zijden: een ware vulkaan, ’t was of 

gans het zuidoosten vuur spuwde. 

Geen twijfel het waren de mijnen van Wijtschate, Mesen en Hill 60 die aan ’t springen waren. Het duurde nog enige 

seconden eer wij de schokken voelde. Dit was een ware aardbeving die ruim een minuut duurde. En intussen waren 

al de kanonnen van geheel het front (misschien 1000 in getal) in werking. Wat een helse muziek, wat een gruwelijk 

schouwspel! Duizenden kanonbliksems en slagen per minuut onder de vuurregen en kletterende ontploffingen van 

obussen en shrapnels. Och, ’t ware geen mensenslachterij, men zou het prachtig noemen. Voor ons getuigen is dat 

niets, doch wat moet het zijn voor die 100 000 mannen die daar leven en woelen in dien vuurpoel.

© In Flanders Fields Museum
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Poëzie: ‘Home’

Thuis - Francis Ledwidge

Een plotse uitbarsting van vleugels in de ochtend, 

verre stemmen op een dromerige middag

avonden met mist en gemonkel 

en nachten met regenbogen van de maan 

En doorheen dit alles een vaag bospad

en vage waters, en trage schapen 

die gaan langs paden die omhoog slingeren 

doorheen de geluiden van de zomer en van de oogst

Dit is wat een roodborstje voor mij zong 

vanmorgen op een gebroken boom

het zong over de kleine velden 

die mij van zover naar huis roepen

Home - Francis Ledwidge

A burst of sudden wings at dawn

Faint voices in a dreamy noon

Evenings of mist and murmerings

And nights with rainbows of the moon

And through these things a wood-way dim

and waters dim, and slow sheep seen

On uphill paths that wind away

Through summer sounds and harvest green

This is a song a robin sang

This morning on a broken three

It was about the little fields

That call across the world to me
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3. LICHTTEKENS

Doel:

De leerlingen denken na over het creatief versieren van hun kaarsen en leggen hierin hun eigen gevoelens. Ze begrijpen en 

ervaren dat de kaars een oorlog herdenkt en een lichtteken kan zijn voor meer vrede.

Vooraf :

Per klas bieden we vier kaarsen aan. 

 Drie van de vier kaarsen integreren we in het Kraterfront op 10 juni. De drie kaarsen worden op vaste  momenten 

terug gestuurd naar de Provincie West-Vlaanderen. Op bijgevoegd  formulier kan je kiezen welk terugstuurmoment 

het best jou past. Gelieve dit dan ook zo snel mogelijk aan te vullen en ons terug te bezorgen: via mail  

(kraterfront@west-vlaanderen.be) of per post (Woumenweg 100, 8600  Diksmuide). En uiterlijk tegen  

1 december 2016.

 Eén kaars mag de klas zelf houden. 

Verdeel de klas in vier groepen met telkens één kaars. De kaarsen versier je met de wasliner uit de Kraterfrontdoos. Wasliner 

is eenvoudig in gebruik. De kinderen maken gebruik van de flacon om de was op de kaars aan te brengen. De wasliner heeft 

een droogtijd van enkele uren. 

1. Kaarsen versieren

a. Werken rond emoties

 Dichter-soldaat Francis Ledwidge schreef een brief naar Katherine Tynan, een journaliste en dichteres: “Ik heb altijd 

 heimwee. Ik hoor de roep van de wegen, de heuvels, de beekjes, die zich afvragen waar ik blijf. Het is vreselijk om altijd 

zo’n heimwee te hebben.” Heimwee is het gevoel van naar huis verlangen, naar de geborgenheid en de zekerheden van 

het bekende. Je blijft maar denken aan thuis en hoe fijn het daar is. Had jij al eens heimwee? Bespreek het samen met 

een medeleerling. Kun je onderstaande zin verder aanvullen? Soldaat zijn tijdens een oorlog roept heel wat gevoelens 

op. Welke woorden passen volgens jullie bij oorlog? Omcirkel de vijf woorden die volgens jullie het best passen. Deze 

 oorlogsgevoelens tekenen mensen en worden soms een litteken. De slachtoffers vergeten nooit meer hoe pijnlijk de oorlog 

was.

b. Laat een spoor na op de kaars.

 Net zoals de stamschijf sporen uit het verleden draagt, en de kraters sporen van de Eerste Wereldoorlog in het landschap 

vormen, kan ook de klas haar sporen nalaten op de kaarsen. Hoe laten we onze sporen na op de kaars? Jij kunt je 

 vingerafdruk op de kaars plaatsen (doe een beetje van de wasliner in een klein schaaltje, druk een vinger erin en druk 

daarna die vinger tegen de kaars). Schrijf de namen uit je leerlingengroepje op de kaars. Schrijf de naam van je klas op de 

kaars. Wat maakt jullie groep uniek? Teken met de wasliner enkele unieke eigenschappen op de kaars. 

c. Vluchten

 Kunstenares Shelbatra Jashari vluchtte vanuit haar thuisland Kosovo naar België. Zoals je kon zien in het filmpje, nam ze 

enkele van haar oude schoolboeken mee naar België. Wat zou jij zeker meenemen op de vlucht? Bespreek het met een 

medeleerling. Kun je onderstaande zin verder aanvullen?
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Werken rond emoties

 Dichter-soldaat Francis Ledwidge schreef een brief naar Katherine Tynan, een journaliste en dichteres: “Ik heb altijd 

 heimwee. Ik hoor de roep van de wegen, de heuvels, de beekjes, die zich afvragen waar ik blijf. Het is vreselijk om altijd zo’n 

heimwee te hebben.” Heimwee is het gevoel van naar huis verlangen, naar de geborgenheid en de zekerheden van het 

bekende. Je blijft maar denken aan thuis en hoe fijn het daar is.

 Had jij al eens heimwee? Bespreek het met een medeleerling.  Kun je onderstaande zin verder aanvullen?

Ik had heimwee toen ……............……................…………………………………………………………………………………..

 Soldaat zijn tijdens een oorlog roept heel wat gevoelens op.

 Welke woorden passen volgens jullie bij oorlog? Omcirkel de vijf woorden die volgens jullie het best passen. Deze 

 oorlogsgevoelens tekenen mensen en worden soms een litteken. De slachtoffers vergeten nooit meer hoe pijnlijk de oorlog 

was.

pijn angst hoop verdriet hartelijk boos

pech verzoening chaos warmte vlucht afschuw

ellende schade koud teder stralend vredig

moord beschaamd woede dankbaar ongezond rustig

verdwijning trots vriendelijk veilig kalm wonde

lelijk mooi gelukkig leeg waakzaam stil

verward paniek blij gebroken hulpeloos bedroefd

 De grote ronde kaarsen in de klas willen op 10 juni 2017 bij de herdenking van de Mijnenslag een lichtteken voor vrede zijn. 

Welke woord uit de lijst hierboven zou jij op de kaars schrijven ? Bespreek het samen met je vriend. 

Ons vredevol woord is………………..........……………..................................................................………………………….

Schrijf het vredevol woord op de kaars. Denk na hoe je dit vredevol woord kan uitbeelden en teken dit op de kaars. 
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Laat een spoor na op de kaars

Net zoals de stamschijf sporen uit het verleden draagt, en de kraters sporen van de Eerste Wereldoorlog in het landschap 

vormen, kan ook de klas haar sporen nalaten op de kaarsen. 

Hoe laten we onze sporen na op de kaars? 

 Jij kunt je vingerafdruk op de kaars plaatsen (doe een beetje van de wasliner in een klein schaaltje, druk een vinger erin en 

druk daarna die vinger tegen de kaars). 

 Schrijf de namen uit je leerlingengroepje op de kaars.

 Schrijf de naam van je klas op de kaars.

 Wat maakt jullie groep uniek? Teken met de wasliner enkele unieke eigenschappen op de kaars. 

Dit maakt onze groep uniek: ………………..........……………..................................................................………………...
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Vluchten

Kunstenares Shelbatra Jashari vluchtte vanuit haar thuisland Kosovo naar België. Zoals je kon zien in het filmpje, nam ze enkele 

van haar oude schoolboeken mee naar België. 

 Wat zou jij zeker meenemen op de vlucht? Bespreek het met een medeleerling. Kun je onderstaande zin verder aanvullen?

Op de vlucht neem ik ...…………………………......................................……...............………………………………… mee
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2. Hoe kunnen we zelf een lichtteken zijn?

a. Invulaffiche

 Noteer de woorden van de verschillende groepen die je op de kaarsen schreef ook op de affiche. Hang deze uit in jullie klas. 

Zet de klaskaars erbij en hou zo het Kraterfront een schooljaar lang levendig! Foto’s zijn welkom op www.Kraterfront.be!

b. Gepersonaliseerde kaars

 Herdenk de Mijnenslag op woensdag 7 juni 2017 door in de klas jullie gepersonaliseerde klaskaars te laten branden.

c. De schoolbuurt

 Lanceer een oproep naar de ouders, buurt, andere leerlingen van de school en hun families om ook een kaars te branden 

op een zichtbare plaats. Doe dit als lichtteken en herdenking, 100 jaar na de mijnenslag, ofwel op 7 juni (datum van de 

Mijnenslag), ofwel op 10 juni (datum van het Kraterfront).

d. Kraterfront

 Van harte welkom op het Kraterfront in Heuvelland.

e. Sociale media

 Post foto’s en filmpjes van jullie klas en de brandende kaars op de Facebook pagina van ‘WOI in de klas’ of via  

www.Kraterfront.be en bekijk ook de foto’s en filmpjes van andere scholen en klassen! 

f. Moeilijk moment

 Steek de klaskaars aan bij moeilijke momenten als er een lichtteken nodig is in de groep.
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Kraterfront

Vanuit een eerbetoon aan de streek, de Mijnenslag van 1917 en de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, werd een 

 geïntegreerde beeld- en geluidshappening uitgewerkt voor de avond van 10 juni. De historische kraters vormen hiervoor het 

decor. Het publiek zal dit geïntegreerd geluid- en lichtevenement (Kraterfront) kunnen waarnemen op een vastgelegde locatie 

in de gemeente Heuvelland, 11 kraters krijgen een hoofdrol. 

Het Kraterfront is afgestemd op het muzikaal evenement, georganiseerd  door het gemeentebestuur van Heuvelland, de stad 

Mesen en de gemeente Komen-Waasten naar aanleiding van de internationale herdenking van de Mijnenslag, ook wel de Slag 

om Wijtschate-Mesen genoemd. Hiervoor wordt samengewerkt met de ambassade van Ierland, Nieuw Zeeland en Australië. 

Deze beeld- en geluidhappening bestaat uit verschillende luiken:

 11 kraters worden over een afstand van 4 km uitgelicht

 Naast het podium voor de band ‘Godspeed You! Black Emperor’, komt er een ‘human screen’: 200 personen waarop 

filmfragmenten geprojecteerd worden

 De herdenkingskaarsen van het educatief voortraject.

Meer info? http://www.gonewest.be/nl/gonewest/het-Kraterfront .

Subsidies

De provincieraad keurde op 22 december 2014 een provinciaal reglement voor ondersteuning van bezoeken aan 

 ‘herinneringsplaatsen in het kader van de Eerste Wereldoorlog’ in West-Vlaanderen goed.  

West-Vlaamse organisaties die een dergelijke site bezoeken tussen 1 februari 2015 en 31 december 2018 kunnen tot 50 % van 

hun vervoers- (openbaar vervoer of gehuurde fiets of bus), gids-, toegangs- of deelnamekost terugvorderen en tot 20 % van 

de overnachtingskosten in een erkend West-Vlaams jeugdverblijfscentrum. 

Het Kraterfront komt hier ook voor in aanmerking.

Meer weten? Surf naar www.west-vlaanderen.be/vredeseducatie 

Dagarrangement IFFM

Het In Flanders Fields Museum is vandaag de thuis van een bijzondere boom. Deze oude zomereik groeide fier en sterk op een 

kasteeldomein in Elverdinge tot hij in de jaren negentig werd geveld. Toen men de gesneuvelde zomereik van nabij bekeek, 

zag men in de stam donderblauwe vlekken. Hij werd tijdens de oorlog getroffen door een vliegtuigbom. Getroffen wel, maar de 

boom bleef en groeide onverstoord verder… tot 1994.

Vandaag vertelt de zomereik zijn verhaal in het museum. Hij confronteert elke bezoeker met het feit dat een oorlog diepe 

wonden slaat. Een symbool voor deze streek, getekend door de Eerste Wereldoorlog maar ook voor eenieder die na een oorlog 

achterblijft. Littekens blijven, soms diep verborgen maar steeds aanwezig. Sommige littekens in het landschap zijn zelfs zo diep, 

dat het open wonden blijven. Op 7 juni 1917 liet het Britse leger 19 dieptemijnen ontploffen. Vandaag resten van deze veldslag 

enkel nog vredevolle waterpoelen te midden het landschap. De educatieve dienst neemt leerlingen van het vierde, vijfde en 

zesde leerjaar een volledige dag mee op stap. Samen gaan we op zoek naar deze stille getuigen van oorlog.

Meer informatie? http://www.inflandersfields.be/nl/Kraterfront 



www.Kraterfront.be
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