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Soldaat 
Ooit al eens een soldaat of verpleegster uit de Eerste Wereldoorlog ontmoet? 

Waarschijnlijk niet! Met ‘soldaat in de klas’ krijgen leerlingen die kans. Een speciaal 

opgeleide verteller komt bepakt en gezakt in uniform naar jouw klas. Bezoek je ook 

ons museum? Dan kan je ‘soldaat in de klas’ ook boeken in onze educatieve ruimte. 

 

Met zijn meer dan vijftig voorwerpen kan onze soldaat of verpleegster makkelijk 

enkele uren spreken over het leven in de Eerste Wereldoorlog. Van een uniformjas 

tot bottines, alle delen van hun uitrusting vertellen een bijzonder verhaal. 

 

De doelgroep voor Soldaat in de Klas is de tweede graad lager onderwijs tot en met 

de eerste graad TSO, BSO of BuSO. 

 

Inhoud van deze informatiebundel: 

 

- Leeruitkomsten lager onderwijs   – p. 1 

- Praktische informatie    – p. 2 

- In de omgeving van ons museum  – p. 5 

 

Leeruitkomsten in het lager onderwijs: 
 

• Oriëntatie op de samenleving 

Ik ben nieuwsgierig naar en draag bij tot het samenleven van mensen. Ik 

zie hoe samenlevingen functioneren. 

• Oriëntatie op tijd 

Ik ben nieuwsgierig naar evolutie en ontwikkel historisch besef. Ik kan 

tijd inschatten, plannen en ordenen. 

• Oriëntatie op de ruimte 

Ik verken en waardeer mijn omgeving en ontwikkel geografisch besef. 

• Oriëntatie op techniek 

Ik ben nieuwsgierig naar technische systemen en processen en pas ze 

toe. Ik zie in hoe techniek, wetenschap en samenleving elkaar 

beïnvloeden. 

 

  

in de klas 
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Praktische informatie: 
 

Tijdens ‘soldaat in de klas’ gaat de verteller, gekleed als Britse soldaat of 

verpleegster, dieper in op het leven aan het front. Hij of zij heeft het over de 

betekenis van een soldatenuitrusting terwijl ook een persoonlijk verhaal wordt 

gedeeld met de leerlingen: het leven met kameraden,  eten en drinken, 

ontspanning… Daarbij wordt ook de link gelegd naar vandaag. Strikt militaire 

terminologie of strategische aspecten komen niet aan bod. 

 

Een sessie ‘soldaat in de klas’ kan, eventueel in combinatie met ons educatief 

museumbezoek ‘op stap met Lisa, Louis en Maurice’, een goede basis vormen om 

met je klas verder te werken rond de Eerste Wereldoorlog en de nood aan 

wereldvrede. 

 

 
 

Wat mag ik verwachten? 

 

➔ Een professionele verteller die, uitgedost in een waarheidsgetrouw Brits 

soldaten- of verpleegstersuniform uit de Eerste Wereldoorlog, aangepast op 

de doelgroep zijn verhaal vertelt. 

➔ Uitleg over meer dan 50 voorwerpen waaronder enkele authentieke objecten, 

ondersteund met een diavoorstelling. 

➔ Een interactieve voorstelling die alle zintuigen prikkelt. De ganse groep wordt 

betrokken in het verhaal en verleent actieve medewerking. 

➔ Bij een groep tot max. 30 leerlingen verloopt de interactie optimaal. 

➔ ‘Soldaat in de klas’ neemt 2 tot maximaal 3 lesuren in beslag (2,5 uren, 

waarvan minstens één kwartier pauze). 
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Wat zijn de beoogde doelen? 

 

Een sessie ‘soldaat in de klas’ heeft drie hoofddoelen :  

 

➔ Kennisverrijking: met behulp van zijn uitrusting en de voorwerpen die een 

soldaat bij zich had, worden leerlingen geconfronteerd met het  leven van de 

frontsoldaat. 

➔ Vaardigheden: leerlingen ervaren 

en interpreteren de historische 

informatie op een interactieve 

manier. 

➔ Attitudes: leerlingen worden 

gestimuleerd om op een kritische 

manier de link tussen historische 

informatie en actuele spannings-

velden te begrijpen. 

 

Boekingen en reservaties. 

 

➔ Tarieven: passchendaele.be/Educatie 

➔ Reserveren kan, ten laatste vier weken vooraf, via reservaties@zonnebeke.be. 

Gelieve volgende informatie te vermelden bij de aanvraag: 

• De gewenste datum en starttijd. 

• Het aantal leerlingen en aanwezige leerkrachten. 

• De leeftijd van de leerlingen. 

• Het adres waar de verteller zich moet aanmelden. 

• Het factuuradres met (indien beschikbaar) bijhorend BTW nummer. 

• Het gsm-nummer van de groepsverantwoordelijke. 

• Geef bij klassen uit de eerste graad TSO, BSO of BuSO aan met welke 

specifieke accenten eventueel rekening moet worden gehouden. 

➔ Ter plaatse heeft onze verteller nood aan: 

• Een makkelijk bereikbare, kosteloze parkeergelegenheid. 

• Een omkleedruimte waar men persoonlijke spullen veilig kan 

achterlaten. 

• Een vlotte toewijzing van de omkleedruimte en het lokaal waar de 

sessie zal doorgaan. 

• Een vlotte opstelling van de leerlingen door de leerkracht(en), liefst in 

een ruime halve cirkel. 

• Een aantal tafels om het materiaal uit te stallen. 

• Een beamer en scherm of een digitaal bord. 

• Wat water om te drinken. 

 

  

mailto:reservaties@zonnebeke.be
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In Zonnebeke. 

 

‘Soldaat in de klas’ is ook perfect combineerbaar met een bezoek aan het Memorial 

Museum Passchendaele 1917. 

 

➔ In Zonnebeke vinden de sessies plaats in Villa Zonnedaele, Berten Pilstraat 

5C, 8980 Zonnebeke (op 1 minuutje wandelafstand van het museum). 

➔ In Villa Zonnedaele kunnen max. 50 leerlingen per sessie deelnemen (de max. 

capaciteit van onze educatieve ruimte). Ideaal worden grote groepen 

opgesplitst in groepjes van 25 leerlingen. 

➔ In Villa Zonnedaele kan de tijdsduur van ‘soldaat in de klas’ tot 1,5 uur worden 

ingekort, afhankelijk van jouw programma. 

➔ In het kasteeldomein van Zonnebeke zijn picknicktafels aanwezig. Onze dienst 

reservaties helpt je daarnaast graag met het vastleggen van een 

picknickruimte. 

➔ We vragen dat tijdens de sessie in Villa Zonnedaele steeds de leerkrachten 

aanwezig blijven. 

 

Verder staat ons museumteam steeds ter beschikking om een excursie uit te werken 

op maat van de leerlingen. Het Memorial Museum Passchendaele 1917 focust op de 

beleving van de bezoeker met een nagebouwde dugout (ondergrondse constructie) 

en loopgraven. Aan de hand van historische voorwerpen, uniformen, 

videofragmenten… krijgen groot en klein zicht op het leven op en rond de slagvelden. 

 

Heel wat interactieve elementen in het museum laten de jongste bezoekers geboeid 

kennismaken met de Groote Oorlog. Een helm opzetten? Mosterdgas ruiken? Morse 

seinen? Dat kan allemaal! In het museum kunnen leerlingen samen met Lisa, haar 

neefje Louis en hun vriendje, het ratje Maurice, dit alles zelfstandig ontdekken. Meer 

informatie over dit educatief pakket voor het lager onderwijs (leerjaar 4-6) ‘Op stap 

met Lisa, Louis en Maurice’ is te vinden op onze website. Specifiek voor leerkrachten 

van het lager onderwijs is een werkbundel beschikbaar die je voor en na het bezoek 

in de klas kan gebruiken. De doelgroep is het vierde tot zesde leerjaar. 

 

Ook onze ervaring met het maken van slagveldtours op maat delen wij graag met 

jou. We beschikken ook over een grote, bekwame gidsenpool voor verschillende 

leeftijden. 

 

 

 

 

 
Memorial Museum Passchendaele 1917 

Berten Pilstraat 5A, BE-8980 Zonnebeke 

T +32(0) 51 77 04 41 | W www.passchendaele.be 

E education@passchendaele.be | E reservaties@zonnebeke.be  
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In de omgeving van ons museum: 

 

Een bezoek aan het museum kan je makkelijk combineren met sites in de omgeving. 

De volgende locaties en attracties liggen op wandelafstand of op minder dan 10 

minuten rijden van onze parking: 

 

Het museum bevindt zich in het kasteeldomein van Zonnebeke dat gratis 

toegankelijk is. In het park liggen de Passchendaele Memorial Gardens, acht tuintjes 

in de vorm van een klaproos ingericht als herinneringstuin voor landen die hier 

streden (Canada, de Verenigde Staten, Australië, Nieuw-Zeeland, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Duitsland en België). 

 

De kerktoren van Zonnebeke ligt vlakbij het museum en is gratis toegankelijk. 

Groepsreservaties (vanaf 15 personen) zijn mogelijk om 9u30, 11u30, 13u30 of 15u30 

via reservaties@zonnebeke.be. In de toren toont de tentoonstelling ‘Getekend 

Landschap’ op verschillende verdiepingen de evolutie van het landschap in de 

Ieperstreek. Boven, op 40 meter hoogte, kan men genieten van een weids 

panoramisch zicht op Ieper, Passendale en de voormalige slagvelden van WOI. 

 

CWGC Tyne Cot Cemetery ligt op ca. 5 minuten rijden van onze museumparking. Via 

The Road to Passchendaele, een verkeersluwe wandeling van ca. 3 km met 

onderweg een crypte met Belgische oorlogsgesneuvelden, is de site ook te voet 

bereikbaar. Met zijn 11.956 graven is dit de grootste Commonwealth-begraafplaats 

ter wereld, een stille getuige van de Slag bij Passendale. Een bezoekerscentrum 

(Vijfwegestraat, nabij de parking) geeft meer duiding over de begraafplaats zelf en 

biedt een panoramisch zicht op de slagvelden van 1917. 

 

Het Polygoonbos ligt op een drietal minuten rijden van het museum en is net als 

Tyne Cot via een verkeersluw pad bereikbaar. Vanaf de ruime parking liggen op 

wandelafstand de Commonwealth-begraafplaatsen Polygon Wood Cemetery en 

Buttes New British Cemetery. 

 

Een bezoek aan ons museum kan worden gecombineerd met het Bellewaerde-park 

of Bellewaerde Aquapark, vanaf het museum een tiental minuten rijden. Voor 

groepen vanaf 15 personen zijn voordelige combitickets beschikbaar (MMP1917 + 

Bellewaerde). Prijzen en praktische informatie zijn terug te vinden op onze website.  

 


