



Welke hulp kunnen we gebruiken voor onze projectweken?
Luik A
OP LOCATIE IN SVK (Scheerders Van Kerckhove – Aerschotstraat Sint-Niklaas)
Groepsindeling voor een dag in SVK:

Activiteit 1 : Klei
Groep A
Groep B
Groep C
Groep D
Groep E

voormiddag
Activiteit 2 : tentoonstelling
Groep B
Groep C
Groep A
namiddag
/
/

Activiteit 3 : film
Groep C
Groep A
Groep B
Groep E
Groep D

1. Kleibeeldjes maken in SVK
Wij hebben ons met al onze scholen geëngageerd om deel te nemen aan een groot kunstproject
waarbij men in april 2018 in Passendaele maar liefst 600.000 dezelfde kleibeeldjes wil onthullen,
samen met een paar grote kunstwerken van de hand van Koen Van Mechelen. Wij zullen er daarvan
ongeveer 4000 beeldjes voor onze rekening nemen.
 Alle kinderen van onze 4e-5e en 6e leerjaren nemen hier aan deel.
 Zij komen daartoe naar de site van de steenbakkerij van SVK in Sint-Niklaas waar ze met de
mallen die daar opgesteld staan één of meerdere kleibeeldjes zullen maken.
 Wij hebben een beurtrol opgesteld waarbij alle kinderen in groepen van ong. 70 aan deze
activiteit deelnemen, gedurende de twee projectweken.
 Aan deze actie is ook een financiële sponsoractie verbonden waarbij we een project steunen
dat kinderen in oorlogs- en conflictgebieden een toekomst wil geven.
Waarbij kan u ons helpen?
 Indien u zin heeft om gedurende enkele dagen de kinderen bij deze activiteit te begeleiden,
dan bent u onze man/vrouw.
Wat verwachten wij dan van u?
 U neemt deel aan de (verplichte) opleiding die plaats zal vinden op vrijdagnamiddag 6
oktober in SVK.
 U ontvangt de klassen, vertelt hen wat de bedoeling is, legt hen uit hoe het kleibeeldje moet
gemaakt worden en zet hen aan het werk, dit tijdens enkele zelf gekozen dagen.
 U vult ook de materialen aan (alles is voorzien) en houdt het atelier zo proper mogelijk.
 Na afloop zorgt u er voor dat alles klaarligt voor de volgende groep. De kinderen kunnen
hierbij helpen.
 U hoeft geen materiaal te voorzien : de organisatie en de scholengemeenschap zorgen voor
alles.
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2. De actieve fototentoonstelling in SVK
Het stedelijk museum van Sint-Niklaas liet een aantal prentkaarten en sprekende foto’s uit die tijd
vergroten op formaat 1,5m op 3m. Deze foto’s tonen levensechte situaties uit de Groote Oorlog in
Sint-Niklaas, bijv. het onthaal van de Duitse keizer op dezelfde plek waar enkele weken later
duizenden oorlogsvluchtelingen samentroepen.
 Wij maakten rond deze grote foto’s een actieve tentoonstelling die de kinderen van 4-5-6 op
locatie in SVK, kunnen bezoeken. Het gaat over dezelfde kinderen die een kleibeeldje
maken, deze beide activiteiten zorgen voor een middagvullend programma.
 De actieve tentoonstelling bestaat uit :
o bij elke foto wat historisch commentaar
o bij elke foto een ‘verhaal’ (bijv. een stuk uit het oorlogsdagboek van Pretrus Van
Acker).
o bij elke foto een kleine activiteit (bijv. een tableau vivant over een maaltijd in een
loopgraaf waarvan dan een foto wordt genomen).
Waarbij kan U ons helpen?
 Wij zoeken mensen die gedurende enkele (halve) dagen de kinderen langs deze
tentoonstelling willen loodsen.
Wat verwachten wij van u?
 U neemt deel aan de (verplichte) briefing/rondleiding op vrijdagnamiddag 6 oktober.
 Op de door u gekozen dagen, leidt u –gedurende telkens 1u- de groep kinderen langs de
foto’s rond.
o U vertelt de geschiedenis, het ‘verhaal’ en u laat de kinderen de opdracht uitvoeren.
o Daarna vertrekt u naar de volgende foto, zo tot het uur vol is.
 Het materiaal dat bij de opdrachten hoort, legt u telkens weer klaar voor de volgende groep.

3. De film in SVK
We tonen de kinderen een film waarbij ze zich sterk kunnen inleven in de situatie van de kinderen
tijdens de eerste wereldoorlog. In deze film wil een kind van hun leeftijd mee gaan vechten in de
oorlog, maar dat gaat uiteraard zo maar niet. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillendee
situaties waarbij frontsoldaten toen te maken kregen.
 Deze film wordt in SVK enkel in de voormiddag getoond, aan dezelfde kinderen die ook
deelnemen aan de kleibeeldjesactie en aan de actieve tentoonstelling. Zie schema boven.
Waarbij kan u ons helpen?
 Wij zoeken mensen die deze film willen begeleiden gedurende enkele voormiddagen.
Wat verwachten wij van u?
 U neemt deel aan een korte briefing op vrijdag 6 oktober.
 U geeft op de door u gekozen momenten een korte inleiding op de film.
 U bedient de PC en de beamer om deze film te projecteren.
o Het materiaal zal voorhanden zijn, u hoeft hier niet zelf voor te zorgen.
 U ruimt nadien het lokaal op zodat de volgende voorstelling probleemloos kan doorgaan.

Scholengemeenschap Sint-Nicolaas BaO  Collegestraat 31  9100 Sint-Niklaas  telefoon 03 7807195  info@sgsnbao.be
 http://www.sgsnbao.be

pag. 2

