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EDUCATIEF PAKKET 
3E GRAAD LAGER ONDERWIJS

Beste leerkracht,
Met dit pakket kan je creatief aan de slag met enkele tekstaffiches uit de Eerste 
Wereldoorlog. Start met de inleidende sessie en kies dan één of meerdere opdrach-
ten om uit te voeren in de klas. In de kokers vind je aanschouwelijk materiaal en op 
de USB-stick staat ook heel wat beeldmateriaal dat vooraan in de klas kan gepro-
jecteerd worden. Indien iets anders nodig is, staat dat bovenaan aangegeven bij de 
opdracht.

Veel plezier!
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Bezettering 14-18 is een project van erfgoed zuidwest in samenwerking met ge-
meente Anzegem, gemeente Avelgem, gemeente Deerlijk, stad Harelbeke, stad 
Kortrijk, gemeente Kuurne, gemeente Lendelede, stad Menen, gemeente Spiere-
Helkijn, stad Waregem, stad Wervik, gemeente Wevelgem, gemeente Zwevegem en 
Rijksarchief Kortrijk.

Tekstaffiches: spiegel van het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog is 
een door de Vlaamse Overheid gesubsidieerd project van het Stadsarchief Gent in 
samenwerking met Erfgoedcel CO7, FARO, In Flanders Fields Museum, Packed vzw, 
Provinciearchief West-Vlaanderen, Stadsarchief Aalst, Stadsarchief Lier, Universi-
teitsbibliotheek Gent en VIAA.

HET EDUCATIEF PAKKET STAMT VOORT UIT DE 
PROJECTEN BEZETTERING 14-18 EN TEKSTAFFICHES: 

SPIEGEL VAN HET DAGELIJKSE LEVEN TIJDENS DE 
EERSTE WERELDOORLOG.
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Nodig: Spandoeken uit koker 1 en belletjes uit koker 2

zelf voorzien: Timer

eindtermen:  
Mens en maatschappij: Historische tijd 3.7 - 3.9 / Brongebruik 5.1 
Sociale vaardigheiden: Samenwerken

KENNISMAKING BEGRIP ‘OORLOGSAFFICHES’

Verdeel de klas in onderzoeksteams (ca. 4 à 5 leerlingen) en bezorg elk groepje een 
spandoek. Geef de kinderen even de tijd om affiche A door te lezen en stel daarna 
volgende vragen in een groepsgesprek:

 » Welke woorden vallen hier meteen op?

 » Uit welke tijd komt deze affiche? 

 » Wat weten de leerlingen over deze tijd? 

 » Wat vertelt deze affiche?

 » …

INLEIDENDE SESSIE
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Vul zelf het gesprek aan met deze informatie:

Deze affiche dateert uit de Eerste Wereldoorlog. Tijdens deze oorlog leefden heel 
wat Vlaamse steden en gemeenten onder de bezetting van het Duitse leger. Dit 
plakbiljet bracht de bewoners van Kortrijk op de hoogte van een aantal ‘gedode’ en 
‘gekwetste’ medeburgers. Dit soort affiches worden ook wel oorlogsaffiches ge-
noemd. Ze kunnen allerlei soorten berichten bevatten en werden uitgehangen op de 
dorpspleinen. 

Er zijn heel wat van deze affiches bewaard gebleven en ze zijn een zeer belangrijke 
bron van informatie. Geschiedkundigen (of historici) en andere wetenschappers be-
studeren ze om zo meer te weten te komen over het leven tijdens de Eerste Wereld-
oorlog.

ONDERZOEKSQUIZ OORLOGSAFFICHES

Speel samen de quiz zoals hieronder beschreven.

 » Elk team heeft een spandoek en een antwoordbelletje nodig.

 » De leerkracht houdt de vragen in de hand (zie volgende pagina’s). 

 » Vooronderzoek: alle teams krijgen een 10-tal minuten de tijd om de affiches op 
het spandoek voor hen grondig te bestuderen. Geef mee dat het de bedoeling is 
om tijdens de quiz zo snel mogelijk informatie terug te vinden. Er mag hiervoor 
een tactiek worden afgesproken binnen het team.

 » Na het vooronderzoek kan de quiz beginnen! De leerkracht stelt de eerste vraag 
en iedereen probeert binnen 10 seconden het juiste antwoord te vinden.

 » Wie het antwoord weet, laat de bel rinkelen. De snelste beller mag antwoorden.

 » Bij een juist antwoord, krijgt de volledige klas een punt. 

 » Bij een fout of te laat antwoord gaat het punt naar de leerkracht. 

 » Alle 9 vragen worden op dezelfde manier afgewerkt.

 » Wie op het einde het meeste punten heeft verzameld, is de winnaar.
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Quizvragen

Vraag 1

Tijdens de oorlog zijn er maar weinig betrouwbare kranten en van radio of televisie is er nog 
helemaal geen sprake. Als je op de hoogte wil blijven van de laatste nieuwtjes, moet je de af-
ficheberichten lezen. 
Een voorbeeld: In een bepaalde gemeente wordt bericht dat alle herbergen om 10 uur 
moeten sluiten. Er mag vanaf dat uur op straat ook geen lawaai meer worden gemaakt. Weet 
iemand op welke dag dit bericht in de gemeente Sint-Amandsberg aan de muur hangt?

Antwoord: 11 augustus 1914.

Vraag 2

Het leven tijdens de oorlog is zwaar. Er is een tekort aan allerlei voedingsproducten en er 
worden maximumprijzen en regels opgelegd voor heel wat levensmiddelen. 
Op 4 augustus worden de bewoners van Gentbrugge op de hoogte gebracht van de nieuwe 
prijzen der eetwaren. Hoeveel moet er worden betaald voor een keukenbrood van 1 kg?

Antwoord: 0,32 frank.

B

C
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Vraag 3

Het Duitse leger schrijft een eindeloze stroom aan nieuwe regels uit. Welke nieuwe regel 
wordt er op 26 juli 1917 in Kortrijk ingevoerd?

Antwoord: Alle telefoontoestellen moeten worden ingeleverd.

Vraag 4

Sommige berichten kan je maar beter gelezen hebben! Zo wil Ortskommandant v. Ribben-
trop dat burgers onmiddellijk stilstaan als een Duitse soldaat HALT roept. Wat kan er gebeu-
ren als de burgers dit niet doen?

Antwoord: Ze kunnen onmiddellijk worden neergeschoten.

D

E
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Vraag 5

Onder de meeste oorlogsaffiches staat de handtekening van een Duitse officier. Wat is de 
naam van de Duitse officier die in 1917 de bewoners van Anzegem vraagt om de paspoor-
ten in te leveren.

Antwoord: De Etappenkommandant Ziegler Oberstleutnant.

Vraag 6

De oorlogsaffiches kunnen ook warmhartige berichten bevatten. Zo is er in Ledeberg de 
familie Morgensschweiss die haar huis ten dienste stelt van een goed doel. Over welk ‘goed 
doel’ gaat het hier? 

Antwoord: Rood kruis.

F

G
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Vraag 7

Oorlogsaffiches zijn vaak opgemaakt in verschillende talen. Welke talen vonden jullie terug op 
de affiches?

Antwoord: Frans, Duits, Nederlands.

Vraag 8

Op de meeste oorlogsaffiches staat een datum van uitgifte. Hierdoor kunnen de affiches 
makkelijk geordend worden in de tijd: de oudste affiches eerst, de jongste affiches laatst. 
Welke is het jongste exemplaar van de affiches voor jullie? 

Antwoord: Affiche E van 12/03/1918.

Vraag 9

In Kortrijk wordt gezocht naar werkkrachten voor de Duitse Militaire overheid. Geef 3 beroe-
pen waar naar wordt gezocht. 

Antwoord: Mandemakers,  
Slotmakers, Smeden, Ijzerdraaiers,  
Metaalbewerkers, Wagenmakers,  
Timmerlieden, Zadelmakers.

E

H
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Opdracht 1
MEDIA/CREATIEF SCHRIJVEN – communicatie (vroeger en nu)

Nodig: USB-stick (opdracht 1) en de spandoeken uit koker 2

zelf voorzien: Kladpapier en iets om te schrijven

eindtermen:  
ICT: 2.8 
Mens en maatschappij: Historische tijd 3.7 - 3.8 - 3.9  
Nederlands: Strategieën 5.2 / (Inter)culturele gerichtheid 7

CHER AMI

Communiceren is van alle tijden en de mens bedacht en bedenkt nog steeds nieuwe 
middelen om het te doen. Denk maar aan de volgende voorbeelden: krant, radio, 
tv, internet, telefoon, telegram, fotografie, postkaart, tijdschriften, blog, reclame-
borden, films… In de Eerste Wereldoorlog gebeurde dit communiceren vaak via 
tekstaffiches. Maar sommige berichten werden wel 
op een heel bijzondere manier op hun bestemming 
gebracht…

Bekijk samen het filmpje ‘Cher Ami’ en laat 
de kinderen achteraf vertellen wat ze heb-
ben gezien en gehoord.
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Het Duitse leger probeerde het gebruik van postduiven bij vijanden aan banden te 
leggen! Dat kunnen we afleiden uit de vele affiches uit die tijd met het bevel om 
duiven in te leveren.

TWITTER

Postduiven zijn vandaag niet meer zo in trek, maar een ander vogeltje wel… Het 
brengt ons bij een heel populair communicatiemiddel van vandaag. 

Open de PDF ‘Twitter & censuur’ en bekijk pagina 1. Over welke berichtge-
ving gaat het hier en wat weten de leerlingen erover? Vul het gesprek indien 
nodig aan met deze informatie:

 » Twitter is een gratis internetdienst waarmee gebruikers korte berichtjes van 
maximaal 140 tekens publiceren. Het is een sociaalnetwerksite waarbij mensen 
op elkaar kunnen reageren en elkaar kunnen volgen. Veel politici, artiesten, spor-
ters en andere mediafiguren hebben een Twitteraccount. 

 » Een Twitterbericht heet een tweet en kan over van alles gaan: over het weer, 
over de laatste mode, maar ook over aanslagen, oorlogen, nieuwe regels en wet-
ten… Een creatieve of krachtige tweet kan in korte tijd vaak gedeeld worden en 
dus veel mensen bereiken.

 » Een hashtag is één of meer woorden die aan elkaar geschreven zijn met een # 
ervoor (bijvoorbeeld #bezettering). Via Twitter kun je op deze hashtags zoeken en 
alle tweets met zo’n zelfde hashtag zien. Dit wordt vaak gebruikt bij evenemen-
ten of actuele onderwerpen waar veel over gesproken wordt. 
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We doen eens gek met de teletijdsmachine en brengen de Eerste Wereldoorlog en 
Twitter samen.

Wie kan de krachtigste tweet schrijven bij een oorlogsaffiche?

 » De kinderen nemen een kladblaadje en iets om te schrijven.

 » Leg of hang ondertussen de tekstaffiches uit koker 2 rond in de klas. 

 » In duo mogen de leerlingen nu rondwandelen en op zoek gaan naar een affiche 
die hen aanspreekt. Het is de bedoeling dat ze er een leuke, interessante, crea-
tieve, krachtige, grappige, shockerende, opvallende… tweet bij bedenken die zo 
dicht mogelijk bij 140 karakters aanleunt. Deze schrijven ze op een kladblaadje 
met #Affiche…(nummer betreffende affiche aanvullen).

 » Overloop samen alle tweets. Elke leerling mag daarna één hartje tekenen bij z’n 
persoonlijke favoriete tweet (hierbij mag je niet voor je eigen tweet stemmen). 
Welke krijgt het meeste hartjes? Wat was er zo sterk aan?

CENSUUR

Net zoals communiceren van alle tijden is, is censureren dat ook. Het wil zeggen dat 
iemand zijn macht gebruikt om informatie achter of tegen te houden. 

Bekijk nu pagina 2 en 3 van de PDF ‘Twitter & censuur’.   
Laat telkens iemand voorlezen.

Hoe werd er in deze gevallen gecensureerd? Hadden de leerlingen hier al eerder 
van gehoord? Mag dit zomaar volgens hen? Welke gevolgen kan dit hebben?

Wie gecensureerd wordt, moet soms creatief zijn! 

 » De kinderen gaan terug per twee zitten en nemen hun eigen tweet weer bij de 
hand.

 » Op een ander kladblaadje mogen ze één klinker en twee medeklinkers naar 
keuze opschrijven. Dat laatste briefje geven ze door aan een ander groepje.

 » Leg uit dat hun tweets vanaf nu gecensureerd worden! Vanaf nu mogen de letters 
die ze net hebben gekregen niet meer verschijnen in hun tweet. Kunnen ze hun 
tweet zo aanpassen zodat ook zonder die bepaalde letters de boodschap nog 
steeds duidelijk is?



12

Opdracht 2
DRAMA - communicatie (nieuwe regels tijdens de bezetting)

Nodig: USB-stick (opdracht 2), een bel en de affiches uit koker 2

zelf voorzien: Kladpapier en iets om te schrijven

eindtermen:  
Mens en maatschappij: Historische tijd 3.9 

Muzische vorming: Drama 3.4 - 3.5 
Nederlands: Luisteren 1.9 / Spreken 2.5 - 2.7

Zoals jullie al hebben gezien be-
staan er heel wat verschillende 
oorlogsaffiches. Deze werden 
opgehangen zodat de voorbijgan-
gers het nieuws, de nieuwe regels 
of afspraken konden lezen. Begin 
20ste eeuw waren er echter nog 
veel mensen die niet konden le-
zen. Daarom werden affiches ook 
wel eens voorgelezen. In sommige 
gemeentes of steden gebeurde dit 
door de ‘belleman’. 

BELLEMAN



13

Kijk samen naar het filmpje ‘belleman’ en bespreek daarna kort: 

 » Wat is de bekendmaking?  

 » Hoe zouden de mensen die dit lazen of hoorden zich gevoeld kunnen hebben?  
Kwaad, bang, onverschillig, nieuwsgierig, bezorgd, paniekerig, verdrietig, blij, opge-
lucht, onderdrukt, opstandig, jaloers, verrast, enthousiast…  
Noteer deze gevoelens op het bord. 

 » De leerlingen proberen zich in te leven. Wat zouden de volgende personen voelen 
en te zeggen hebben bij deze bekendmaking?

•	 Een	jongeman	die	in	1899	is	geboren.	

•	 Een	meisje	die	gehuwd	is	met	iemand	die	in	1900	is	geboren.

•	 Een	vader	of	moeder	van	iemand	die	zich	moet	melden.	

 » Kunnen de leerlingen nog andere personages bedenken met een interessante 
reactie op dit bericht?

NIEUWS VAN DEN DAG

Verdeel de klas in groepjes (ca. 4 leerlingen), geef hen een tekstaffiche en 
laat hen een toneelstukje voorbereiden.

Te verdelen rollen:

 » Belleman.

 » Gerard, reporter van het dagblad ‘Nieuws van den dag’.

 » Bewoner 1.  
(bedenk samen met de groep wie dit kan zijn en hoe hij/zij zich voelt)

 » Bewoner 2.  
(bedenk samen met de groep wie dit kan zijn en hoe hij/zij zich voelt)
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Eindig de sessie met een kort nagesprek:  

Wat vinden de leerlingen zelf van deze opgelegde regels?  
Welke regels zouden voor hen het moeilijkst zijn om te aanvaarden?  
Kunnen ze zich voorstellen dat ze in zo’n maatschappij opgroeien?  
Hoe zouden ze zich voelen?  
Zouden ze zich aanpassen of zouden ze in opstand komen?

Verloop van de scène (Iedereen moet aan het woord komen!):

 » De belleman rinkelt de bel en komt met luide stem de affiche (of een stukje 
ervan) voorlezen.

 » Gerard, de reporter, stelt zichzelf voor en sprokkelt reacties bij de dorpsbewoners.

 » De bewoners vertellen wie ze zijn, wat ze voelen, wat er nu zoal gaat veranderen 
en wat ze gaan doen. 

Geef de groepjes even de tijd om de tekst uit te schrijven en om in te oefenen. Kijk 
daarna samen naar alle toneelstukjes.
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Opdracht 3
BEELD - communicatie (vormgeving/drukwerk/typografie)

Nodig: Spandoeken uit koker 1 en koker 2

zelf voorzien: Kalkpapier, potloden, gummen, rollen wit 
papier van groot formaat (bijvoorbeeld KRAFTpapier - te verkrijgen 
bij AVA), scharen, lijm, rolletje papiertape, dikke stiften, houtskool, 
bus haarlak, gekleurd papier, eventueel verf…

eindtermen:  
Mens en maatschappij: Historische tijd 3.8 - 3.9  
Muzische vorming: Beeld 1.2 - 1.5 / Media 5.3

TEKSTAFFICHES

Oorlogsaffiches zijn tekstaffiches. Op deze affiches vind je enkel tekst, geen beeld 
(buiten hier en daar een streepje). 

Leg alle spandoeken verspreid in de klas en vraag de leerlingen om de letters 
op de affiches van dichterbij te bekijken. Het is de bedoeling dat ze op zoek 
gaan naar zoveel mogelijk verschillende soorten letters en dat ze deze met 
het potlood doortekenen op hun kalkblad. Geef de leerlingen even de tijd 
hiervoor. 



16

Bespreek kort met de klas: 

 » Zit er veel variatie in de letters op de affiches? Op welke manier kunnen letters 
van elkaar verschillen: lettertype, groot/klein, cursief, vet... 

 » De letters op deze affiches zijn gedrukt. Weten de leerlingen hoe dit in zijn werk 
ging? Tijdens de Eerste Wereldoorlog moesten de teksten voor druk nog letter per 
letter worden gezet. Hiervoor bestonden er grote kasten met loden letters (een 
soort van letterstempels) in alle soorten en maten. Nadat alle letters op de juiste 
plaats bij elkaar vast waren gezet, kon het drukken pas beginnen.

GEEN OORLOG MEER

De leerlingen krijgen de opdracht om (per 4) ook een boodschap te ver-
spreiden door middel van een affiche. Het thema is echter anti oorlog. 
Omdat we vandaag in een sterke beeldcultuur leven, is de combinatie van 
beeld en tekst wel heel belangrijk!

Ter voorbereiding gaan de kinderen per groep brainstormen:

 » Maak een lijst van dingen die bij oorlog horen, die je niet fijn vindt. Bijvoorbeeld: 
verdriet, wapens, gewonden, vluchtelingen, kapotte huizen, kinderen zonder ou-
ders, tanks…

 » Bedenk een korte maar krachtige anti oorlog slogan. Bijvoorbeeld: ‘Geen oorlog 
meer!’

Uitwerking beeld:

 » Snijd voor elke groep een stuk (zo groot zodat er iemand van het groepje op kan 
liggen) van het witte papier. Maak de hoeken van het stuk papier met tape vast 
aan de grond zodat het netjes blijft liggen en zodat de hele groep er rond kan 
zitten.

 » Per groep gaat er één kind op het papier liggen alsof hij/zij net het slachtoffer is 
geworden van een schietpartij. De andere leerlingen gaan met een potlood rond 
het lichaam van dit ‘slachtoffer’. Ze proberen dit zo netjes mogelijk te doen, maar 
het levert allicht een beetje een grillige vorm op. Als het ‘model’ niet meer op het 
papier ligt, kan de vorm eventueel wat bijgeschaafd worden. 

 » Met een dikke stift wordt de potloodlijn nu in het vet gezet. 
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 » Het is de bedoeling dat de kinderen de buitenkant van deze figuur nu voltekenen 
met negatieve beelden (zie hun brainstorm) van oorlog. Dit mogen ze met houts-
kool en dat kan kriskras door elkaar.

 » Spuit wat haarlak over de houtskooltekeningen om die te fixeren.

Uitwerking tekst:

 » In het lichaam komt de slogan die ze hebben bedacht. Het is de bedoeling dat 
ze hierbij extra aandacht besteden aan de vorm en de plaatsing van de letters: 
heel groot, meerdere keren, in een goedbedachte vorm, met speciale letter(type)s, 
in één bepaalde kleur of met verschillende kleuren… 

 » De letters mogen niet rechtstreeks geschreven worden op de affiche. Laat de 
kinderen even nadenken hoe ze dat dan wel zouden kunnen aanpakken:

•	 Letters	ontwerpen	op	speciaal	papier,	uitknippen	en	op	de	affiche	schikken	
en	kleven.

•	 Grote	letters	zoeken	in	oude	kranten,	uitknippen	en	op	de	affiche	schikken	
en	kleven.

•	 Letters	ontwerpen,	uitknippen	tot	sjabloon	en	daarover	met	verf	spuiten.

•	 …

Verspreiding van de boodschap:

Maak een foto van elke affiche. Probeer deze foto’s zoveel mogelijk te ver-
spreiden via het internet. De echte affiches hang je op een goed zichtbare 
plaats uit op school of in de buurt.
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Opdracht 4
LUISTEREN/SPREKEN - Vluchtelingen

Nodig: USB-stick (opdracht 4)

zelf voorzien: Een blad met de letter A en een blad met de 
letter B

eindtermen:  
Mens en maatschappij: Historische tijd 3.8 - 3.9  
Nederlands: Spreken 2.7 - 2.10 / Strategieën 5.2

OORLOGSVLUCHTELINGEN

De tekstaffiches waar we het over hebben, dateren uit de tijd van de Eerste We-
reldoorlog (1914-1918). Vandaag, ongeveer 100 jaar later, worden er nog steeds 
heel wat oorlogen uitgevochten op deze wereldbol.

Volgen de leerlingen de actualiteit? Kunnen ze hier iets over vertellen?

Bij ons is er momenteel geen oorlog, maar toch komen we door de grote vluchtelin-
genstroom wel in contact met de gevolgen van oorlogen ver van ons bed.
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KIEZEN EN VERKLAREN

Hebben de kinderen een mening over de vluchtelingenproblematiek? Kunnen ze die 
ook ondersteunen met argumenten? We testen het even met het spel ‘Kiezen en 
verklaren’.

Verloop van het spel:

 » Creëer in de ruimte twee verzamelpunten: A en B.

 » Bekijk de eerste stelling (Kiezen en verklaren.PDF) en de bijhorende  
keuzemogelijkheden. 

 » Elke leerling kiest (persoonlijk) A of B door bij één van deze letters te gaan staan.

 » De net gevormde groep A, overlegt en probeert zoveel mogelijk argumenten te 
verzamelen om hun keuze te ondersteunen. Groep B doet ondertussen hetzelfde.

 » Na dit overleg mogen de groepen afwisselend één van hun argumenten bekend 
maken. 

 » Ten slotte stel je de vraag: “Blijft iedereen bij zijn keuze?”. Wie wil, kan overstap-
pen naar de andere letter. Welk argument heeft hem/haar doen veranderen van 
gedacht?

 » Iedereen gaat terug in het midden staan en begin opnieuw voor een andere stel-
ling.

Bespreek achteraf met de leerlingen:  
 
Was het moeilijk om keuzes te maken? 
Wat het moeilijk om argumenten te verzinnen? 
Begrijpen de leerlingen de gemaakte keuzes?  
Is het makkelijk om alleen maar voor of alleen maar tegen iets te zijn?  
Kennen de leerlingen de uitspraak: ‘de waarheid ligt in het midden’… wat vin-
den ze van deze uitspraak?
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Opdracht 5
UITSTAP – het archief

zelf voorzien: Materiaal om reportages te maken en te 
verwerken

eindtermen:  
Mens en maatschappij: Historische tijd 3.8 - 3.9 

Muzische vorming: Media 5.3 
Nederlands: Strategieën 5.2

ARCHIEFBEZOEK

Wil je graag meer over de Eerste Wereldoorlog te weten komen? In het archief in je 
buurt vind je waarschijnlijk een schat aan originele informatie. Bovendien stap je 
niet elke dag zo een archief binnen en is het zeker de moeite om dat eens te doen! 

 » Wat is dat precies, een archief? 
Het is een verzamelplaats voor oude (maar ook niet zo oude) documenten met 
belangrijke informatie. De meeste archiefstukken zijn van papier maar er worden 
ook een hele boel gegevens bewaard op bijvoorbeeld cd’s, film of computer. 

 » Een bezoek brengen aan het lokale archief in Zuid-West-Vlaanderen?  
Op www.bezettering.be vind je alle praktische informatie.

 » Een bezoek brengen aan het Stadsarchief Gent?  
Neem een kijkje op https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/erfgoed/stads-
archief. 
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Volgende archieven hebben een speciaal aanbod naar scholen toe:

 » STADSARCHIEF GENT > Wie was Willem? Interactieve workshop voor kinderen. 
https://stad.gent/cultuur-sport-vrije-tijd/cultuur/erfgoed/de-zwarte-doos/rondleidin-
gen-en-activiteiten 

 » STADSARCHIEF KORTRIJK > Dossier V. Leuke interactieve spelformule voor kin-
deren uit het vierde leerjaar. Reserveren en meer info via  
stadsarchief@kortrijk.be (056 27 88 00). 

 » STADSARCHIEF WAREGEM > Met graaf Guy Storie op speurtocht naar het 
verleden. http://www.waregem.be/producten/met-graaf-guy-storie-op-speurtocht-
naar-het-verleden

REPORTAGE

Geef de kinderen de opdracht om (in kleine groepjes) een verslag te maken 
van hun bezoek aan het archief. Laat hen hier zeker op voorhand al eens 
over nadenken! Zo kunnen ze zich goed voorbereiden en het juiste materiaal 
meenemen op uitstap.

Hieronder enkele ideetjes:

 » Krantenartikel met de titel: 5 redenen om het archief in je buurt te bezoeken. 
Sterke foto met ondertitel - inleiding – artikel.

 » Videoverslag van de uitstap. 
Film de belangrijkste momenten van de uitstap. Monteer deze beelden op mu-
ziek tot een verslagje van ongeveer 1 minuut.

 » Audio-interview met een personeelslid van het archief. 
Bereid enkele vragen voor en neem je interview op. Achteraf kan je het interview 
rustig uittypen en eventueel vormgeven.

 » Fotoverslag van de dag.  
Maak op verschillende momenten van de uitstap een foto en hou bij op welk 
tijdstip je die hebt genomen. Kies achteraf 10 foto’s en noteer bij elk beeld een 
slagzin. Maak er een toffe presentatie van.


