
wedstrijd
voor klasprojecten over de  

Eerste Wereldoorlog
voor basisscholen 

en secundaire scholen

provincie Oost-Vlaanderen
organiseert een 



Bij de beoordeling van de klasprojecten houdt de jury rekening
met de volgende criteria:

1. Visie en authenticiteit
2. Creativiteit en uitwerking

Welke prijs kan je winnen?

Er wordt per schooljaar één wedstrijd georganiseerd voor het 
basisonderwijs en één voor het secundair onderwijs.
Er worden 10 prijzen uitgereikt voor de scholen uit het basis-
onderwijs en 10 prijzen voor de scholen van het secundair 
onderwijs.
De winnaar ontvangt 1000 EUR, de tweede ontvangt 750 EUR;
De derde, de vierde en de vijfde ontvangen 500 EUR;
De zesde tot en met de tiende ontvangen 250 EUR.

Hoe kan je deelnemen aan de wedstrijd?

Je dient je project uiterlijk op 20 februari in door middel van 
een formulier samen met de korte omschrijving van je project 
en de powerpointpresentatie. Je bezorgt dit via e-mail bij 
onderwijs.en.vorming@oost-vlaanderen.be.
Het formulier kan je terugvinden op de website van de 
provincie.

Inlichtingen en meer informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij: 

Caroline Delbaere
caroline.delbaere@oost-vlaanderen.be 
09 267 74 36

(link na PR 3 september)

Wedstrijd 
voor klasprojecten over de Eerste Wereldoorlog 

Wie kan deelnemen?

Een basisschool of een school uit het secundair onderwijs 
met een vestigingsplaats in de provincie Oost-Vlaanderen kan 
een klasproject uitwerken rond de Eerste Wereldoorlog.
Per school kan je één project indienen. Je mag wel meerdere 
klassen bij het project betrekken.

Aan welke voorwaarden moet je project voldoen om aan de 
wedstrijd deel te nemen?

Bij het uitwerken van je klasproject hou je rekening met de  
drie aspecten van herinneringseducatie:

1. Kennis van en inzicht in de historische context en in 
 processen en mechanismen. Het uitgangspunt hierbij is  
 historisch materiaal;

2. Empathie en verbondenheid. Primaire bronnen gebruiken
 waarin individuen aan het woord komen is essentieel;

3. Reflectie en actie. Het referentiekader hierbij zijn de 
 mensenrechten en de kinderrechten.

Het resultaat van je project stel je voor in een powerpoint-
presentatie en een korte beschrijving.

De scholen die een prijs winnen worden uitgenodigd op het
slotevenement met een delegatie van de klas/ klassen die 
deelnamen aan het project. Je stelt je klasproject voor op het 
slotevenement.
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een wedstrijd georganiseerd door


