
Kinderen uit het 5e  en 6e leerjaar.

Doelgroep

WERELDORIENTATIE

• De leerlingen leren werken met eenvoudige historische bronnen en leren aanduidingen van tijd en 

     tijdsindeling hanteren (werken met tijdslijn WOII)

• De leerlingen ontdekken het verband tussen het leven van Anne,  WO II  en de jodenvervolging

• De leerlingen denken na over (in)tolerantie en vrijheid

SOCIALE VAARDIGHEDEN

•• De leerlingen worden gestimuleerd om samen te werken

• De leerlingen leren zich inleven in een ander en kunnen zich indentificeren met Anne Frank

NEDERLANDS

• De leerlingen worden gestimuleerd om (creatief) te schrijven naar het voorbeeld van Anne ( schrijf  

     bevordering) 

• De leerlingen denken na over welke boeken ze graag lezen (leesbevordering)

Doelen 

LEZEN EN SCHRIJVEN MET ANNE FRANK

‘Lezen en schrijven met Anne Frank’ is
een educeen educatieve en leesbevorderende 
tentoonstelling over het leven van Anne 
Frank in de Tweede Wereldoorlog. De 
kinderen ontdekken de tentoonstelling 
aan de hand van een interactief invul-
boekje. Doorheen de verschillende op-
drachten worden ze gestimuleerd na te 
denken over de Tweede Wereldoorlog, 
het leven van Anne Frank en de thema’s 
(in)tolerantie en vrijheid.

SCHOLENAANBOD BASISONDERWIJS

LEZEN EN SCHRIJVEN MET ANNE FRANK



Everdijstraat 12 – 2000 Antwerpen
03 292 36 51 of info@vredescentrum.be

Voor meer informatie en reservaties:
het Vredescentrum van Provincie en Stad Antwerpen

www.vredescentrum.be

Wil u meer informatie over dit project of wil u een bezoek vastleggen?
De medewerkers van het Vredescentrum helpen u graag verder op het nr 03 292 36 51 of via 

info@vredescentrum.be. U kan alle informatie over  dit project ook terugvinden op onze website 

www.vredescentrum.be onder ‘aanbod’- ‘onderwijs’- ‘lager onderwijs’.

Vanaf maart 2015 reist de tentoonstelling doorheen provincie Antwerpen. De volgende locaties zijn 
reeds vastgelegd voor 2015:
- ma 20/4/15 tem vrij 15/5/15: den Beulebak (centrum Antwerpen)
- di 19/5/15 tem vrij 29/5/15: bibliotheek Borsbeek
- di 22/9/15 tem vrij 9/10/15: bibliotheek Stabroek
- di 13/10/15 tem  do 29/10/15: bibliotheek Wuustwezel
- di 10/11/15 tem do 3/12/15: bibliotheek Sint-Amands

Periode

In 2015 en 2016 reist de tentoonsteliing doorheen provincie Antwerpen. De deelnameprijs varieert van 
gratis tot maximaal 50 euro afhankelijk van de locatie. Contacteer ons voor meer informatie.

Deelnameprijs

Een bezoek met workshop duurt maximaal twee uur. Per sessie kunnen maximaal 30 leerlingen 
deelnemen.

Verloop

Voor de leerkracht en begeleider is er een gebruiksvriendelijke handleiding beschikbaar als voorbe-
reiding en leidraad voor een bezoek aan de workshop. De leerkracht kan aan de hand van deze hand-
leiding het bezoek voorbereiden in de klas. Een algemene introductie in de klas is aangeraden. De 
workshop zelf wordt door een medewerker van het Vredescentrum verzorgd. De leerlingen hoeven 
alleen schrijfgerief mee te breng

Materiaal

De expo is opgevat als de kamer van Anne Frank: aan de binnenzijde volgen kinderen het persoonlijke 
wedervaren van Anne zoals neergeschreven in haar dagboek. De tijdslijn met opschriften aan de 
buitenkant van de kamer kaderen het leven van Anne in het bredere perspectief van WOII en het 
klimaat van oprukkend racisme en politieke dictatuur. Aan de hand van een werkboekje gaan kinderen 
in groepjes aan de slag en voeren zo verschillende opdrachten uit. Door creatieve lees- en schrijfop-
drachten komt de klas tot een mooi gedicht als eindresultaat.

Werkmethode


