Leerkrachteninformatie veteranenontmoeting 17 september
Busvervoer
De scholen die hebben doorgegeven van het busvervoer gebruik te willen maken dienen 45 minuten
voor aanvang van de filmvoorstelling op het schoolplein klaar te staan voor vertrek. Resp. 08.30 uur
of 09.45 uur. Na het programma staat de bus weer voor jullie klaar (resp. 11.00 uur en 12.15 uur) om
het vervoer naar school te verzorgen. De bussen zijn voorzien van nummer en naam van de
schoolgroepen.
Ontvangst Blauwe Kei
De ingang van de Blauwe Kei (Verlengde Noordkade 10-12, Veghel) bevindt zich aan de waterkant.
De bus zet jullie af op P2. Daarna loop je om het gebouw heen naar het water. De ingang bevindt zich
aan de linkerzijde nadat je onder de brug door bent gelopen. De scholen kunnen rechtstreeks door
de schuifdeuren bij de foyer naar binnen en hoeven niet door de cultuurfabriek.
- Ben 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig.
- Toiletbezoeken zoveel mogelijk op school.
- Jassen en tassen ophangen in de garderobe (mogen niet mee de zaal in)
- Houd de groep bij elkaar in de foyer.
- Alle leerlingen betreden door dezelfde deur de zaal: beneden, rechts naast de bar. Dit gebeurt op
het teken van medewerkers van De Blauwe Kei.
- Een suggestie voor placering van de leerlingen: jongen-meisje -om en om- neem als leerkracht
plaats tussen de leerlingen.
- De medewerkers van De Blauwe Kei zullen vragen om zoveel mogelijk aaneengesloten plaats te
nemen, te beginnen vanaf de eerste rij.
- De donkerder gekleurde stoelen worden niet gebruikt bij voorstellingen, het zijn congresstoelen en
hebben slecht zicht op het podium.
Aandachtspunten Blauwe Kei, let op:
- Er bevindt zich een riviertje (de“binnen-Aa”) in de foyer met een klein opstaand randje. Maak de
leerlingen hierop attent zodat ze er niet per ongeluk in vallen in de drukte (het zou niet de eerste
keer zijn).
- De foyer is een openbare ruimte.
- Leerlingen mogen niet de proeffabriek in (we zullen een lint spannen om dit duidelijk te maken)
- Toiletten bevinden zich in het midden van de foyer, tegenover de ingang: aan de linkerkant bevindt
zich een trap naar beneden. Toiletbezoek is tijdens de voorstelling niet mogelijk.
- Eten, drinken, jassen en tassen mogen niet mee de zaal in.
Begeleiding
Na binnenkomst in de foyer wordt er aan elke groep een vrijwilliger toegewezen. Deze vrijwilliger is
gedurende de hele ochtend je aanspreekpunt. De vrijwilliger helpt met placeren in de zaal en neemt
de groep na de filmvoorstelling mee naar de juiste ruimte, alwaar twee veteranen op jullie wachten.
De vrijwilliger helpt ook met vertalen. Na afloop van het gesprek met de veteranen neemt dezelfde
vrijwilliger jullie weer mee terug naar de plek waar de bus op jullie wacht. Vanuit school vragen we
per groep 1 leerkracht en een extra begeleider/ouder. Het is nog niet bekend of we elke klas in zijn
geheel met twee veteranen in gesprek laten gaan. Of elke groep in tweeën splitsen met elk één
veteraan.

Gesprek met veteranen: voorbereiding met de klas
Er is geen specifiek voorbereidend lesmateriaal. Er is een kort filmpje over Operatie Market Garden
beschikbaar en daarnaast is het van belang vooraf met de klas te inventariseren welke vragen ze
willen stellen (in het Engels). Je kunt er als klas over denken om een bijzonder cadeau mee te nemen
voor de veteraan met wie jullie in gesprek gaan. Een cadeau als dank voor zijn aanwezigheid
en verhalen. Geen cadeau dat te koop is in de winkel, maar iets dat jullie als klas maken of hebben
zoals een tekening of een gedicht.
Filmbeelden
De gesprekken met veteranen worden vastgelegd op film, aangezien dit een van de laatste keren zal
zijn dat zij hun verhaal kunnen vertellen. Leerlingen zullen zoveel mogelijk van achteren gefilmd
worden. Zijn er leerlingen die niet in beeld mogen? Geef dit dan s.v.p. door aan de vrijwilliger die aan
je groep wordt toegewezen. De film wordt enkel gemaakt en gebruikt voor educatieve doeleinden en
om te delen met de veteranen en hun families. Zodat deze verhalen niet verloren gaan.

