Inspiratiegids voor het 4e, 5e en 6e leerjaar - weblinks
Algemeen WOI
www.schooltv.nl/beeldbank
Een korte reportage die op een bevattelijke wijze de start van de eerste wereldoorlog schetst.
http://www.avg-carhif.be/media/d_GENDERWAR_NL_LR_47275.pdf
Downloadbaar pedagogisch dossier over mannen en vrouwen ten oorlog
http://www.cobra.be/cm/cobra/projecten/wereldoorlog-I
Op deze website kan je doorklikken naar heel wat tentoonstellingen en boeken over de Groote Oorlog.
www.nooitmeeroorlog.be
Info over het educatief pakket dat de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde op basis van het
uitgebreide dagboek van Jerome Seynhaeve.
www.wo1.be/nl/netwerk/educatie1
Download het ganzenbordspel dat de provincie West-Vlaanderen ontwikkelde op basis van de
dagboekfragmenten van Jerome Seynhaeve.
www.inflandersfields.be/nl/namenlijst
Info over de namenlijst die men in het In Flanders Fields museum opmaakt van de slachtoffers van
WOI en waar je als school aan kan meewerken.
http://www.nooitmeeroorlog.be/nl/webquest
Een webquest met leerlingenopdrachten over het gifgas dat tijdens de eerste wereldoorlog gebruikt
werd.
https://familiegeschiedenis.be/
Een themadossier over vluchtelingen tijdens WOI en persoonlijke oorlogsverhalen. Ook info over het aan
de slag gaan met je eigen familiestamboom.

Aan tafel in 14-18!
http://geshemkringoh.weebly.com/koken-zoals-in-woi.html
Link naar wafelrecept dat dateert uit WOI.
http://www.wereldoorlog1418.nl/kookboek/
Link naar een oorlogskookboek.

http://www.boterbijdeviswo1.be/
Website met diverse verhalen, bronnen, … over voeding en landbouw tijdens WOI

WOI in de krant
www.deoorlogskranten.be
Voor info over de ‘Oorlogskranten 1914-1918’.
www.historischekranten.be
Artikels daterend van voor, tijdens of net na de Groote Oorlog.
http://aalst.courant.nu/
Website met een ruim overzicht van artikels van voor, tijdens of na WOI.
www.ww1propaganda.com
Een overzicht van propagandamateriaal van WOI.
http://histoforum.net/eerste/propaganda.htm
Concrete lesopdrachten over propaganda.
http://www.geschiedenisplein.nl/website/images/stories/mad_brute.pdf
Voorbeeld van hoe je rond propaganda aan de slag kan.

Algemeen WOII
https://www.schooltv.nl/video/de-tweede-wereldoorlog-vijf-jaar-lang-bezet-door-de-duitsers/
Kort filmpje over WOII (in Nederland)
https://www.kazernedossin.eu/NL/In-Groep/Educatief-materiaal/Volledig-aanbod/boek-van-simon
https://www.kazernedossin.eu/NL/In-Groep/Educatief-materiaal/Volledig-aanbod/Handleiding-leerkrachthet-verhaal-van-Simon1
Integrale download van het boekje Simon, het jongetje dat wist te ontsnappen. Met eenvoudige prenten
wandel je doorheen het verhaal van de 11-jarige joodse jongen Simon en begrijpen kinderen hoe Simon
door de nazi’s wordt gediscrimineerd, opgejaagd en in de Dossinkazerne in Mechelen opgesloten. Bij het
boek is ook een lesmap voorzien (2e weblink).
https://www.tweedewereldoorlog.nl/themas/
Info over WOII, opgebouwd volgens verschillende thema’s.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/28/virtueel-platform-gelanceerd-over-belgie-tijdens-de-tweedewerel/

Oorlog vandaag
www.hetgeheimvanyoussef.be/educatief.html
De strip ‘Het geheim van Youssef’ vormt de basis voor een lessenreeks over vluchten en migratie
vandaag. De strip kan digitaal bekeken worden en je kan kant en klare werkbladen downloaden.
http://dendermonde.kindereninbezetgebied.be/oorlog-vandaag
Leerlingen maken kennis met regio’s waar vandaag oorlog woedt.
https://www.warchild.nl/kids/school
Educatiepakketten over kinderen in oorlog vandaag.
www.unicef.be
Migranten- en vluchtelingenkinderen in België aan het woord.
www.11.be

