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EEN UNIEK INLEVINGSPROJECT

 

 



Belangrijke noot
De 'Platoon Experience' is geen 'soldaatje spelen', maar een inlevingsproject voor
jongeren om de tragiek van oorlog in het algemeen en de Slag bij Passendale in het
bijzonder beter te begrijpen. Bij groepen die zich niet gedragen in een geest van
herinnering aan hen die ons in 1917 zijn voorgegaan, behouden de begeleiders zich
het recht om de 'experience' op elk ogenblik af te breken.

Praktische informatie
Doelgroep: + 14 jaar (vanaf 3e jaar
secundair onderwijs)
Voorbereiding op het thema in de klas
Museumbezoek: onder begeleiding van
een gespecialiseerde gids met focus op
1917, Australië en de Slag bij
Passendale
Reservatie: minstens 2 maanden op
voorhand

Wat wij voorzien
Een warme maaltijd in militaire stijl met
een Eerste Wereldoorlog recept.

Elke deelnemer krijgt een echte identiteit
uit 1917.

Elke deelnemer kan zich kleden als een
soldaat van toen, met alle uitrusting er bij

Activiteiten
Bij alle activiteiten wordt deskundige uitleg en duiding gegeven.
Er wordt in het totaal ongeveer 3 km gestapt.
Langs het parcours zijn er verschillende doe-activiteiten met betrekking tot een bepaald
aspect uit de belevenissen van de soldaten die toen vochten.
Gekoppeld aan de activiteiten worden de diverse personages belicht en besproken.

Op het einde van de dag wordt men geconfronteerd met de realiteit van oorlog door een
bezoek aan Tyne Cot Cemetery, de grootste Commonwealth begraafplaats ter wereld.



Respect voor het materiaal en de begeleiding.
Bereidwillige medewerking, ook op fysiek vlak.
Het volgen van de museumetiquette.
Voldoende (zelf)discipline om deze dag vlot en met respect te laten verlopen.
Respect voor de historische setting.
Respect voor de slachtoffers van de oorlog.
Bekwaam zijn om het historisch traject in uitrusting (+/- 15 kg) volledig af te stappen.
Er wordt verwacht dat de deelnemers actief deelnemen, de opdrachten correct uitvoeren
en zich respectvol gedagen in een geest van herinnering aan de doden van 1917.
De leerlingen dragen te allen tijde de uitrusting, schoenen en kledij.
Snoep en eigen drank, met uitzondering van water, zijn niet toegelaten tijdens het project.
Ook het gebruik van alcohol of andere genotsmiddelen is ten strengste verboden. Er mag
niet gerookt worden wanneer de deelnemers in uniform zijn.
Het is aangeraden om stevige kousen bij te hebben.
Deelnemers met een schoenmaat kleiner dan 38 of groter dan 46 dienen hun eigen
schoenen mee te brengen, bij voorkeur stevige, donkerkleurige wandelschoenen.
Het is aangeraden om bij mindere weersverwachtingen reservekledij mee te brengen.
Het project voorziet voor elke deelnemer een waterafstotende poncho.
Het is aangeraden om comfortabele kledij, zoals een short en T-shirt, mee te brengen om
onder het uniform te dragen.
De groep mag niet vertreken alvorens het gebruikte materiaal gecontroleerd is op
beschadiging en netjes opgeborgen is in de kasten zoals bij de aanvang van het project.
De leerkrachten gaan mee als observator en dienen in te grijpen bij problemen of
ongepast gedrag.
De leekrachten mogen niet fungeren als gids en komen ook niet tussen tijdens het
uitvoeren van de opdrachten, tenzij de leerkracht actief deelneemt zoals de leerlingen.
De gids kan de 'experience' op elk ogenblik stop zetten indien de groep geen gepast en
respectvol gedrag vertoont. Het reeds betaalde bedrag wordt in dat geval niet terug
gegeven.
Indien leerlingen, omwille van ongepast gedrag, niet meer mogen deelnemen, blijft een
van de begeleiders bij deze leerlingen.
Eigen autocarvervoer is noodzakelijk aangezien de groep na het bezoek aan Tyne Cot
Cemetery terugkeert naar het Memorial Museum Passchendaele 1917 waar de
persoonlijke bezittingen van de deelnemers liggen. Zorg ervoor dat je het contactnummer
van de buschauffeur bij de hand hebt!
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