






Onze KLEIne groote oorlog
Projectweken herdenking WOI
9-20 oktober 2017
1. Titel
 De werkgroep communicatie koos voor ‘Onze KLEIne groote oorlog’
 Met volgende dubbele bodems :
o KLEI, verwijzend naar de kleibeeldjes die de kinderen zullen maken.
o Onze oorlog is een oorlog tegen de oorlog!
o Het is een kleine oorlog, want wat kunnen wij betekenen? Maar toch ! Alle kleine
beetjes helpen.
o Het gaat over de WOI, dus de verwijzing met dubbele oo naar de Groote Oorlog is op zijn
plaats.
o Onze = we doen allemaal mee, ook diegenen die geen beeldje kleien.
2. Opzet
 Gedurende een week in oktober (zie verder) herdenken we met AL onze leerlingen van de
school de eerste, groote, wereldoorlog…. Onze scholen worden daartoe in twee groepen
ingedeeld (regeling volgt nog) :
o 9-13 oktober 2017
o 16-20 oktober 2017
 We konden dit niet in november organiseren (wat onze wens was) omdat de
installaties van CWRM die periode al bezet waren.
 Activiteiten/invulling tijdens deze projectweken :
o Iedere school bepaalt dit autonoom. Wellicht zullen er twee snelheden ontstaan :
 Scholen die de ganse week, van begin tot eind, alles in het teken van deze
herdenking zetten.
 Scholen die een (beperkt) aantal, weloverwogen activiteiten opzetten.
o Minimum?
 Kleibeeldjes maken :
 Deelname van de lln 4-5-6 aan het kleibeeldproject CWRM dat in SVK
te Sint-Niklaas plaatsvindt.
 Alle andere kinderen krijgen ook de gelegenheid om een kleibeeldje
te maken, in de eigen school. De school stelt bijv. deze kunstwerkjes
tentoon.
 Promotie van de financiële actie (zie ook verder) :
 Hierbij steunen we het kunstproject en steunen we ook een project
t.v.v. kinderen in oorlogssituaties (klik hier).
 De scholengemeenschap engageerde zich om €20.000 bijeen te
brengen. Iedereen die het project ‘adopteert’ doet dit door €5 te
doneren, in ruil krijgt men een pasje met uitleg en een dogtag.
 Per leerjaar/klas één activiteit in het teken van deze herdenking gedurende
deze projectweek.
 We proberen via onze website een foto-overzicht van al deze
activiteiten te publiceren, vergeet dus geen foto’s te nemen.
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3. CWRM
 Voor de regeling (welke klassen wanneer verwacht worden) : klik hier.
o Bedoeld voor de lln van 4-5-6.
 We proberen zo veel mogelijk te voet, met de fiets of met eigen vervoer naar SVK te SintNiklaas te komen.
o Scholen die dit niet zien zitten, geven een seintje aan de SG
(kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be ). Wij regelen het busvervoer dan voor jullie.
o De kostprijs van het vervoer wordt in solidariteit over alle scholen verdeeld, bij de
eindafrekening.
 Andere kosten worden in solidariteit verdeeld over alle scholen.
 Programma (nog onder voorbehoud – organisatie loopt nog volop) :
o 1u kleibeeldje maken
o 1u film en/of actieve tentoonstelling (allerlei leuke werkvormen rond
dagboekfragmenten en grote foto’s).
 Bedoeling :
 Bij de klei-activiteit ligt het accent op de inleving en het gevoel van
samenhorigheid bij de realisatie van een kunstwerk. Immers : al
deze kleibeeldjes gaan naar Passendaele, waar ze in april 2018 deel
zullen uitmaken van een grote compositie van kunstenaar Koen Van
Mechelen.
 Bij de twee andere activiteiten proberen we een beetje historisch
besef bij te brengen bij het impact dat deze Groote Oorlog op de
mensen had.

klei
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E


voormiddag
film
Groep B
Groep C
Groep A
namiddag
/
/

tentoonstelling
Groep C
Groep A
Groep B
Groep E
Groep D

Samenstelling groepen :
o Er kunnen telkens ong. 60 à 70 lln tegelijk aan het werk.
 Voor een voormiddag gaat het dus over 3x60 = minimum 180 kdn
 Voor een namiddag gaat het dus over 2x60 = minimum 120 kdn
o We zullen dus soms klassen moeten samenzetten, zeker wanneer het over kleine
groepen gaat.

4. De eigen activiteiten van de school
 Deze planning is volledig in eigen handen van de school (zie boven).
 Er is vanaf half mei een portfolio beschikbaar via de website van de SG (klik hier).
o In deze portfolio :
 Een twintigtal mogelijke activiteiten die kunnen geboekt worden, door de
school zelf.
 Sommige worden speciaal voor onze projectweken gereserveerd (waarna ze
voor andere scholen/klassen worden beschikbaar gesteld.
 Maar : helaas is het aanbod voor een herdenking WOI vooral bedoeld voor
de oudere lln van onze basisscholen. Voor de jongere kinderen is er weinig
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of geen aanbod, daar zullen we zelf creatief moeten zijn. Zie ook volgend
punt.
Speciale actie : Theater Zuidervis
o We maakten een aparte overeenkomst met Theater Zuidervis. Zij creëerden speciaal
voor ons een toneelvoorstelling voor de onderbouw.
 Zie ook technische fiche in de portfolio.
 Inhoud op onze website : klik hier.
o Voor deze voorstelling reserveerden we reeds vier voorstellingsdagen in twee zalen.
 Scholen kunnen hiervoor inschrijven via de SG
(kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be ), met opgave van het zo exact mogelijk
aantal leerlingen dat aan deze voorstelling wil deelnemen.
 De kosten bedragen €5 per leerling, vervoer niet inbegrepen.
 Voor deze voorstellingen dienen de scholen zelf het vervoer te
regelen en te bekostigen.

zaal
De Klavers, Belsele

dag
Donderdag 12 oktober 2017
Vrijdag 13 oktober 2017

Zaal Antigone, OLVP Plezantstr

Maandag 16 oktober 2017
Dinsdag 17 oktober 2017

Voorstelling*
9u30
13.30u
9u30
13.30u
9u30
13.30u
9u30
13.30u

* Telkens ong. plaats voor 150 lln.



Je kan als school deze voorstellingen ook zelf boeken zodat ze op de eigen
locatie kunnen doorgaan.
 Dit kan enkel op maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11, woensdag 18,
donderdag 19 en vrijdag 20 oktober.
 Voorwaarden : zie portfolio (klik hier).

5. De financiële actie
 Principe : De kinderen van 4-5-6 maken een kleibeeldje dat gesponsord dient te worden.
o Deze sponsoring kunnen ze zelf bijeen halen (€5 per kleibeeldje).
o Maar ook kunnen alle andere kinderen van de school opgeroepen worden om mee
te sponsoren.
 Bedoeling :
o Hierbij steunen we het kunstproject van CWRM (klik hier) en steunen we ook een
project t.v.v. kinderen in oorlogssituaties (klik hier).
 De scholengemeenschap engageerde zich om €20.000 bijeen te brengen. Ieder kind dat het
project ‘adopteert’ doet dit door €5 te doneren, in ruil krijgt men een pasje met uitleg en een
dogtag.
o Maar : we mogen natuurlijk ook méér bijeen halen.
 Lln 4-5-6 mogen ook meerdere keren €5 bijeen halen.
 Andere lln van de school mogen ook mee sponoren !
o Concreet : er zijn ong. 3000 lln in 4-5-6. Als zij allemaal €5 bijeen krijgen, dan hebben
we al €15.000 !
 Na afloop van de projectweken wordt het gespaarde bedrag overgeschreven op de rekening
van de SG die dit verder afrekent met de organisatie.
o Het eventuele tekort wordt solidair verdeeld over alle scholen.
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6. Hulp gezocht
 Voor de activiteiten in SVK kunnen we niet rekenen op studenten, stagiairs,… Dus moeten
we op zoek gaan naar andere helpers. Wij zullen een oproep lanceren voor alle oud-collega’s
(ook oud-collega-directeurs) met de vraag of ze zin hebben een handje toe te steken.
 Hulp kan bestaan uit :
o Het begeleiden en instrueren van de groepen die een kleibeeldje maken.
o Het begeleiden van de lln die de actieve tentoonstelling doormaken.
o Toezicht bij de filmvoorstellingen.
 We zouden het bijzonder waarderen mochten alle scholen een warme oproep doen aan hun
ex-collega’s!!!
7. Communicatie
 Te verwachten :
o Een flyer voor alle ouders (begin september)
o Een brief voor alle oud-collega’s (eind mei)
o Een ppt, bruikbaar voor de personeelsvergadering (half mei)
o Een persnota (evt. te overhandigen op een persconferentie): begin oktober.
 Mogen wij vragen om –van zodra het materiaal en de regelingen volledig zijn- een (stuk van
een) personeelsvergadering hieraan te spenderen en de collega’s hier enthousiast over te
maken?
8. Vragen en inlichtingen?
 Wg communicatie :
o Anne, Marc A, Veerle V en Veerle VB, Hilde, Luc en Jurgen.
 Betrokken leden van de staf :
o Johan en Kristin, later ook Marijke.
 Alle info op onze website :
o www.sgsnbao.be > eigen werking > wg communicatie
 Alle vragen : kleinegrooteoorlog@sgsnbao.be

Hartelijk dank, namens de wg communicatie.
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