Interviewproject bij

75 JAAR VRIJHEID

in Castricum, Limmen en Akersloot

Graag nodigen we u, als leerkracht van een bovenbouwklas in het basisonderwijs, uit om mee te doen aan een uniek omgevingsgeschiedenisproject in het
kader van 75 jaar vrijheid. Bij dit project gaan leerlingen verhalen ophalen bij
ouderen met persoonlijke herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog.
Het educatieve project kan op school plaatsvinden in de maanden februari t/m
juli en zal ongeveer vier tot acht lessen in beslag nemen. Dit kan in de uren
geschiedenis, aardrijkskunde, taal en beeldende vorming/techniek.
Stichting KIST biedt lesmateriaal aan:
 Een nulmeting, waarin geïnventariseerd wordt wat leerlingen al weten van hun
woonplaats in de oorlog.
 De film ‘Ik wist niet wat oorlog was’ over Castricum in de Tweede Wereldoorlog.
 Een fietstocht door de eigen gemeente met een routeboekje. Dit kan met of
zonder gids. Tweede-Wereldoorlogkenner John Heideman is voor 75,- euro per
rondleiding in te huren.
 Lesmateriaal over het houden van een interview met een oudere, die de Tweede
Wereldoorlog nog bewust heeft meegemaakt. Dit interview gaan leerlingen in
drietallen houden. Of een oudere komt in de klas vertellen. Deze ouderen worden door leerlingen en docent zelf gezocht.

 In het verleden zijn er als vervolg door de leerlingen films van de interviews
gemaakt. Zie de website https://castricum75jaarvrij.nl
Wanneer u hiervoor kiest, stellen we lesmateriaal ter beschikking over filmtechniek en tips voor filmopnames.
 Postkaarten waarmee de leerlingen de geïnterviewden kunnen bedanken.
 Stichting KIST houdt u op de hoogte van evenementen die er van 26 april t/m
8 mei zijn rondom 75 jaar bevrijding. Hier kunnen kinderen op vrijwillige basis
aan meedoen.
In ruil voor bovenstaande vragen we:
Een weerslag van de interviews voor op onze website
Castricum75 jaarvrij.nl.
Er is geen kant en klare verwerkingsopdracht, maar
er is van alles mogelijk, zoals een poster, dagboekfragment, tekening of een filmpje laten maken.
Stichting KIST is vraagbaak en verleent ondersteuning
vanaf de zijlijn.
We horen graag of uw schoolklas mee wil doen.
Stichting KIST
info@stichtingkist.nl

