
Kinderen zeggen veel in een tekening.
Laat je leerlingen hun verhaal vertellen
en neem deel aan onze tekenwedstrijd!

Laat hen een leuke, originele tekening maken rond het thema VREDE .

De 50 mooiste of origineelste werkjes worden beloond met een prachtige prijs.

Een jury zal alle ingestuurde tekeningen bekijken en kiest er de winnaars uit.

Alle prijzen worden thuis bezorgd. 

Elke klas met minstens 10 tekenaars
maakt kans op een begeleid klasbezoek aan

MUSEUM KAZERNE DOSSIN, Mechelen
(in schooljaar 2018-2019)

HOOFDPRIJS

Veel succes !
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✔ Het thema van de tekening is vrede
✔ De tekenwedstrijd is enkel voor leerlingen van de vijfde klas

✔ De tekeningen moeten uiterlijk op 11 juni 2018 bij de jury aangekomen zijn

✔ Op de keerzijde van de tekening moet duidelijk vermeld worden:

- de naam en het adres van de leerling

- het adres en algemeen telefoonnummer van de schooll

✔ De tekeningen moeten per klas of per school gebundeld verstuurd worden

✔ De winnaars krijgen bericht en mogen hun prijs thuis verwachten

✔ Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd 

De tekeningen moeten uiterlijk op 11 juni 2018 aangekomen zijn bij:
CVO PRO Aalst

t.a.v. Charlotte Lannoy
Keizersplein 19 - 9300 Aalst

voor het vijfde le
erjaar

voor alle Vlaamse basisscholen

Herinnerings-
educatie.be

in samenwerking meteen organisatie van 

De spelregels
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8 mei 1945. Het einde van de grootste oorlog uit de geschiedenis. Op deze dag hield het nodeloze 
bloedvergieten op, na zes jaar lijden, angst deportaties en gruwel. Nu is 8 mei Bevrijdingsdag. Ons 
Centrum voor Volwassenenonderwijs wil jaarlijks haar steentje bijdragen om de herinnering aan die 
belangrijke datum levendig te houden. Vrede is in woelige tijden als deze immers belangrijker en 
actueler dan ooit. Zo organiseert ons centrum elk jaar een bezoek aan Flanders Fields en aan Kazerne 
Dossin. Daarnaast heeft ons centrum een eeuwigdurend lidmaatschap bij het Last Post Committee.

Kim Phuc opende ons cursusjaar 2013 - 2014. Het 
kleine Vietnamese meisje dat wereldwijd bekend 
werd door een iconische oorlogsfoto is nu een 
sterke vrouw die de hele wereld rondreist om haar 
vredesboodschap te verspreiden.

Voor de opening van het cursusjaar 2015 - 2016 
hadden we Sally Becker te gast, beter bekend als “the 
Angel of Mostar”. Ze heeft op eigen houtje het leven 
van honderden kinderen en hun ouders gered. In 
maart 2016 bezocht ze in Irak een kamp met Jazidi 
weeskinderen. Via haar organisatie Road To Peace 
tracht ze de krachten te bundelen.
(www.roadtopeace.org.uk)

reporta
ges

via deze 
codes

Naast Kim Phuc en Sally Becker zijn onze kinderen 
natuurlijk onze belangrijkste ambassadeurs voor 
de vrede. Daarom organiseren we in samenwerking 
met Kazerne Dossin en het Bijzonder Comité
voor Herinneringseducatie een tekenwedstrijd voor 
alle basisscholen in Vlaanderen. De leerlingen van 
het vijfde leerjaar kunnen een tekening maken rond 
het thema “vrede” en die naar onze school sturen. De 
vijftig mooiste inzendingen worden beloond met een 
prijs.

Bovendien maakt iedere klas die meer dan 10 
tekeningen inzendt kans op de hoofdprijs: een 
georganiseerde daguitstap met de hele klas naar 
Kazerne Dossin in Mechelen. Ons CVO zorgt voor 
de busrit en voor een educatief klasbezoek op maat 
van de leerlingen. Kazerne Dossin, die aan de hand 
van de Holocaustgeschiedenis mensenrechten en de 
kracht van democratie in de kijker plaatst, biedt de 
leerlingen een leerrijke en beklijvende ervaring aan 
op een aan hen aangepast niveau.

De leerlingen van het Koninklijk Atheneum van 
Denderleeuw  gingen in 2017 aan de haal met 
de hoofdprijs. De centrumschool uit Londerzeel 
(winnaar hoofdprijs 2015) bezocht op 10 maart 
2016 Kazerne Dossin. Een sfeerverslag vind je op
www.fl ickr.com/gp/leerwatjewil/g32895
    en op onze website cvopro.be

of scan onderstaande QR-code.

bekijk de foto’s op https://fl ic.kr/s/aHsk3oAA29

reportage op https://youtu.be/SlPKjArkHvA

reportage op https://youtu.be/_MBtEM9FTog

reportage op https://youtu.be/Wx6e6BGXneY

Bevrijdingsdag 8 mei

Kim Phuc

Sally Becker

Tekenwedstrijd VREDE

Herinnerings-
educatie.be

in samenwerking meteen organisatie van 
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