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Ontdek ons educatief aanbod

Platoon experience

Een uniek inlevingsproject anno 1917

Eerst bezoekt de groep het MMP1917.
Daarna volgt een korte inleiding over de
belangrijkste gebeurtenissen uit WOI en
de omstandigheden waarin de soldaten
moesten overleven. Na de korte theorie
trekt de groep op pad. Elk groepslid kruipt
in de huid van een Australiër die er in 1917
effectief bij was. Je wandelt zijn route over
hetzelfde terrein. Een ontnuchterende
confrontatie!
Om geheel in de stijl te blijven eet je echte
soldatenkost anno 1917...












+14 jaar
deelnemers: min. 20, max. 50
prijzen op www.passchendaele.be
volledig dagprogramma
(9.00-17.00 of 10.00-18.00)
toegang + geleid bezoek aan het Memorial
Museum Passchendaele 1917
warme maaltijd ‘Tommy Tucker’
persoonlijke inlevingsverhalen +
slagveldwandeling in authentieke uitrusting
geleid bezoek aan CWGC Tyne Cot Cemetery
educatieve omkadering door 1 of 2 begeleiders
reservatie: minstens 2 maanden op voorhand

Excursies en gidsen op maat

Het museumteam staat steeds ter beschikking om een excursie uit te werken op maat van
de leerlingen. Onze ervaring met het maken van slagveldtours delen wij graag met jou. Wij
beschikken ook over een grote bekwame gidsenpool voor verschillende leeftijden.
Aarzel niet om ons te contacteren.

©GBS Klavertje Vier Moorslede

Een dag de geschiedenis zelf beleven… Kruip in de huid van een Australisch peloton uit 1917 en
volg de weg die zij in 1917 aflegden naar CWGC Tyne Cot Cemetery. Aan de hand van historisch
onderbouwde verhalen en activiteiten nemen ervaren begeleiders jongeren vanaf 14 jaar mee op
sleeptouw.

Memorial Museum Passchendaele 1917
Berten Pilstraat 5A, BE-8980 Zonnebeke
T +32(0) 51 77 04 41 | W www.passchendaele.be
E info@passchendaele.be | E reservaties@passchendaele.be

Soldaat in de klaS

Bronnenonderzoek Passchendaele Archives

Al ooit eens een soldaat van WOI ontmoet? Waarschijnlijk niet. Maar nu krijg je die kans. Speciaal
opgeleide vertellers komen in WOI-uniform naar
jouw klas / school. Bepakt en gezakt met meer
dan honderd voorwerpen kan de soldaat makkelijk een hele lesnamiddag vertellen over het leven
van een soldaat in de Eerste Wereldoorlog. Van
onderhemdje tot zijn bottines, alle delen van de
uitrusting vertellen een apart verhaal dat ons meer
leert over de oorlog. Het hoe en waarom van dingen kan soms erg verrassend uit de hoek komen.



prijzen op www.passchendaele.be
kosten verplaatsing € 0,30/km
vanaf 30km van Zonnebeke








TIP  Het is aangeraden de workshop voordien
in de klas te behandelen aan de hand van een
voorbeeldfiche.

Dit project start vanaf het schooljaar 2017-2018.
Tijdig reserveren is de boodschap.

Met olly door het museum
Beleef de Eerste Wereldoorlog samen met Olly, het
obusje. Dit lijkt niet meteen iets voor kinderen, maar
toch zijn ze vaak heel erg geboeid door dit verhaal. Samen met Olly, de educatieve mascotte van het Memorial Museum Passchendaele 1917, ga je op verkenning
door het museum.
Op een interactieve manier maak je kennis met de
geschiedenis en de voorwerpen van toen. Ooit al eens
een zware Duitse helm opgezet? Of een ondergrondse
schuilplaats of loopgraaf ontdekt? Of de geur van mosterdgas geroken? Dat kan allemaal in het vernieuwde
museum! Het wordt een onvergetelijke ervaring die zowel jong als oud zal boeien. Het brengt de oorlog en zijn
verhalen dichterbij. Leerlingen vanaf het vijfde leerjaar
kunnen het museum verkennen met Olly. Het boekje
‘Met Olly door het museum’ leert kinderen kennis
maken met het museum en de Eerste Wereldoorlog aan
de hand van boeiende verhalen en leuke doe-opdrachten in het museum.

 Download gratis ‘Met Olly door
het museum’ of koop het boekje aan
de balie van het museum voor € 2/
stuk. Je reserveert deze best bij jouw
boeking zodat het museumteam deze
kan klaar leggen.
 Het museumbezoek voorbereiden
of verwerken? Kinderen leren kennis
maken met de WOI-thematiek? Dat
kan! Wij stellen mooie verzorgde
werkblaadjes ter beschikking om in
de klas te gebruiken.
Download deze werkblaadjes en de
bijhorende correctiesleutel gratis via
de website of koop ze aan de balie van
het museum voor
€2,5/stuk.

Locatie: Kenniscentrum MMP1917
Duur workshop: 1 - 1,5 uur (bezoek CWGC
Tyne Cot Cemetery niet inbegrepen)
Doelgroep: 3de graad secundair onderwijs
(17-18 jaar)
Max: Groepen van 20 leerlingen, verdeeld
in groepjes per 2 of 3
Kennis van het Engels is noodzakelijk (alle
bronnenmateriaal is Engelstalig)
Prijzen op www.passchendaele.be

Meer informatie op http://passchendaele.be/
Kennis_centrum/Passchendaele_Archives

De workshop bouwt verder op het project
‘Passchendaele Archives’. Dit project probeert
de vele namen op de begraafplaatsen en monumenten een gezicht te geven. Om een bezoek
aan CWGC Tyne Cot Cemetery tastbaar te
maken voor de leerlingen, kunnen ze zelf een
persoonlijk dossier van een gesneuvelde militair van de Slag bij Passendale samenstellen en
onderzoeken. In de leeszaal van het kenniscentrum van het MMP1917 verrichten ze aan de
hand van een foto, naam en sterfdatum hun
eigen bronnenonderzoek. De leerlingen probe-

De museumkoffer

ren de ‘fatale dag’ te reconstrueren en in kaart
te brengen.
Na de workshop wordt een bezoek aan CWGC
Tyne Cot Cemetery gebracht. De leerlingen
hebben ondertussen het graf of de plaats op de
Memorial to the Missing bepaald, waarna ze
‘hun militair’ kunnen opzoeken. Ze ontdekken
‘de persoon’ achter eindeloze rijen namen. Ter
plaatse kunnen zij de rol van gids op zich nemen en verslag uitbrengen.

Een klasproject? Voorbereiding op je excursie? De museum
koffer biedt een selectie voorwerpen aan waarmee je het verhaal van de Grote Oorlog kunt vertellen in je klas. Je kunt er
zelfs je eigen minitentoonstelling mee bouwen. Naast de sprekende voorwerpen met hun verhaal is er ook een voorlees
fictieverhaal, een ganzenbord en een muziek-cd. Genoeg dus
om op een interessante en gevarieerde manier bezig te zijn met
geschiedenis. Af te halen in het museum op afspraak. Ontlening per week.



Vanaf 8 jaar - prijzen op www.passchendaele.be

