LEREN VAN WOII
Project brandgrens

1 We willen dat alle Rotterdamse leerlingen de aanval van mei ’40 en
hun stad beter leren begrijpen. Het belang van vrijheid, democratie en
rechtstaat. De verhalen van toen zijn nog steeds van nu.
Tijdens een èchte vlucht (1000 ft.) brengen we de
aanval op Rotterdam van dinsdag 14 mei 1940 en de
‘brandgrens’ op een spectaculaire manier in beeld!

2 Landelijk is het aantal museumbezoeken als gevolg van corona met 60
procent gedaald, inkomsten gehalveerd.
museumbezoek in schoolverband van 74%.
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3 Geschiedenis is in de onderbouw een verplicht vak, in de bovenbouw

een keuze en sluit niet altijd aan bij de belevingswereld van leerlingen.
Verhalen over de aanval leven niet meer in elke familie en de
veranderende samenstelling van de bevolking in Rotterdam speelt een rol.
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Landelijk is het aantal museumbezoeken in 2020
als gevolg van corona met 60 procent gedaald,
naar 13,2 miljoen. Hoofdoorzaken van de dalingen
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beperkingen van het maximaal aantal mensen in
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Nederlanders met een niet-westerse achtergrond
komen minder vaak in museum.
Museumcijfers – Museumvereniging

WAT GAAN WE DOEN?
We zetten in voor een stevig draagvlak, meer bezoeken voor musea en

collectieve promotie bij scholen. Introductie van een geschiedenismethode
met gebruik van laatste digitale technieken. Ontworpen vanuit de motivatie
van leerlingen en aansluiting bij hun belevingswereld.
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Mei 2022
Studenten mediatechnologie van het Grafisch Lyceum
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de brandgrens op over Rotterdam.

Route door de lucht. Project Brandgrens
1000 ft. DEPART. 06/24 EHRD WHISKEY
HOTEL Maasvlakte.
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OSCAR Terbregge (GPS) 4e WPNT. PAPPA RNW 06/24
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Wat volgt is een spectaculaire finale. Een èchte vlucht in een
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Alleen ben je sneller, samen kom je verder!

Bombardement op Rotterdam

We zetten in op een publiek-private samenwerking waarin we o.a.
gebruik maken van bestaande programma’s, mensen, middelen van
Rotterdamse musea, maar ook nieuwe.
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De aanval op vliegveld Waalhaven

Niet eerder vertoond!

Om vier uur in de ochtend vond het
bombardement plaats, waarbij gebouwen
en verdedigingsstellingen op het vliegveld
werden getroffen.
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aansluiting op de doelen van het vak geschiedenis, maatschappijleer en
burgerschapsvorming (+ 360/AR app) op po, vo en mbo in Rotterdam.
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Niet eerder vertoond!
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Onderwijsproject geschiedenis en maatschappij

01.
Grafisch Lyceum Rotterdam
Afdeling 3d art starten met bouwen
van models, framework en graphics.

Project brandgrens zal vanaf mei’ 2020 worden
aangeboden aan het vo (vmbo, havo, vwo)
van
02.
Flighttesting03.
Rotterdamse scholen. En heeft als doel het verhaal over
de Tweede Wereldoorlog en de aanval op Rotterdam
Testvluchten
levend én
actueel te houden. Ervoor zorgen dat ook
Kloppen de GPS
gegevensRotterdam
met het opstarten
van de AR
Hogeschool Rotterdam
Gemeente
(stadsarchief)
jonge mensen die verhalen kunnen blijven verbinden
content in de App? Is de positie boven Rotterdam
Kloppen waarin
de GPS
met de actualiteit
zijgegevens
opgroeien.met het opstarten van
correct? Er zijn
3 GPS reporting
points modellen
(Waterweg,
Bouwen vande
MRAR
en GPS
Begeleiding
en fact checking
content in de App? Is de
positie boven
Waalhaven Rotterdam en brandgrens). Bij de eerste
Rotterdam
correct?
Er zijn 4 en
GPS
reporting
Kennis van
de feiten van
die verschrikkelijke
oorlog
– mbv NIHM (Nederlands
framework.
teksten
testvluchten (onder)
bleek
dat een standaard tablet
pointsuitsluiting
(Waterweg,
Waalhaven
Rotterdam,
discriminatie,
en vernietiging
van groepen
met GPS module,
eventueel
aangevuld
met A-GPS (3,4,
voor militaire historie.
en Terbregge).
mensen, brandgrens
recht- en wetteloosheid,
vernietiginginstituut
op grote
eventueel 5G) prima functioneerd.
schaal – blijven van belang

04.

05.

Aeroplane Cruise Rotterdam

Introductie Maand van de vrijheid Mei ’20

Begeleiding en Flight testing - GPS

Vo (vmbo, havo, vwo) van Rotterdamse scholen,

gegevens checken met Augmented

vak geschiedenis en maatschappijleer.

Reality content tijdens vluchten.

Wie is?

Aeroplane Cruise Rotterdam is initiatiefnemer (“maak je eigen vliegplan”) van Citylab010, is
Co-financier van Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam en Capelle & Oostland.
Django Boer

