
Aan de ouders van de leerlingen  

Aan de leerlingen van : 

6ECWE + 6ECWI + 6LAWI + 6WEWI + 6SPWE1 + 6SWPE2 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk  datum 
  KA/EMA1 6de 03-10-2019  24-9-2019 

 

Geleid bezoek ‘Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk’ + workshop ‘Oogkleppen af!’ 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Op donderdag 3 oktober 2019 bezoeken de leerlingen van het 6

e
 jaar (meer bepaald: 6ECWE + 6ECWI + 

6LAWI + 6WEWI + 6SPWE1 + 6SWPE2), in het kader van het project interlevensbeschouwelijke 
competenties en de lessen rond WOII binnen het vak geschiedenis, het ‘Nationaal gedenkteken van het Fort 
van Breendonk’ (met gids) en nemen ze deel aan de workshop ‘Oogkleppen af!’. 
 

Nationaal gedenkteken van het Fort van Breendonk 
Het fort van Breendonk is een sprekend bewijs van de gruwel van het nazisme en de concentratiekampen in 
België. Vandaag is het één van de best bewaarde kampen in Europa. Tussen september 1940 en september 
1944 verbleven ca. 3.600 gevangenen in Breendonk.  
 

Workshop ‘Oogkleppen af!’ 
Met de vorming ‘Oogkleppen af!’ wil de organisatie ‘School Zonder Racisme’ leerlingen bewustmaken van 
(hun) vooroordelen, de (wetenschappelijke) link duiden tussen hardnekkige vooroordelen en discriminatie, en 
nadenken over hoe we samen kunnen meebouwen aan een wereld met meer vrijheid, verdraagzaamheid en 
openheid voor andere culturen en gewoonten. 
 

We verzamelen op school ten laatste om 8:45, om tijdig te kunnen vertrekken met de bus.  

We worden ter plaatse verwacht om 10:00, waar we ons verdelen in 2 groepen. 

Om 15:15 vertrekken we terug richting Aalst, geschatte aankomst rond 16:00. 
 

Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 
 

 2 groepen workshop van 10:00 tot 12:00 

 Tussen 12:00 en 13:00 eet iedereen samen (eigen lunchpakket!) 

 2 groepen rondleiding van 13:00 tot 15:00 

 
De prijs bedraagt 25 euro en wordt verrekend via het voorschot. 
 
Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige reden 
afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling. 
 
Duizenden gevangenen hebben zware ontberingen doorstaan in het gevangenenkamp van Breendonk, 
honderden zijn er op gruwelijke wijze omgekomen. We verwachten daarom dat alle leerlingen zich waardig en 
respectvol gedragen, uit eerbied aan hun nagedachtenis… 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
Hannah Cogen Marie-Paule Haegeman 
Organisator Directeur 


