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Dagindeling

 09.30-09.45u: ontvangst

 09.45-10.10u: verwelkoming

 10.10-11.55: Doorlopen van 3 workshops

 11.55-13.10: Middagmaal

 13.10-14.20: Doorlopen van 2 workshops

 14.20-14.40: Koffiepauze

 14.40-15.50: Doorlopen van 2 workshops

 15.50-16.00: Afronding



Map 

 1. Etiket : naam – school – startgroep

 2. Bundel

 Onderzoeksvraag

 Materiaal/stoffen 

 Werkwijze

 3. Maaltijdbon: soep/brood – middagschotel – nagerecht – drank

 4. Login STEMleerkracht.be

 4. Aanwezigheidsattest

 5. Evaluatieformulier



Opzet

 Verschillende projecten (2 lesuren  - 20 lesuren)

 Doelgroep leerlingen 11 tot 15 jaar 

 Problem Solving

 Leerkrachtenhandleidingen (inhoud / tips / didactiek / organisatie / evaluatie / bronnen )

 Budget 0 euro

 Beperkt opstellingen / Toestellen





Hoek1: Opzet - AOI 

lok: Auditorium

 Algemeen concept 

 Chemieleerkracht.be / stemleerkracht.be 

 Hoe begeleiding?

 Resultaten van HHH project



Hoek 2: Bioplastic 1ste graad : 

Dorine +Glenn +Nele D

lok: Techniek

 Opstart Kahoot

 Recepten met zetmeel, gelatine en melk

 De optimale gekleurde zetmeelfolie met glittertjes, een bananenmedaille, 

bekertje uit melk

 Testopstellingen voor eigenschappen van kunststoffen: treksterkte, gas- en 

vloeistofdoorlaatbaarheid, smelttraject….

 Gebruik van PET-flessen om 12 fysicabegrippen aan te geven

 PET-flessen om alle scheidingstechnieken uit te voeren

 Afbreekbaarheid van bioplastics: invloeden van vocht, temperatuur, pH, 

enzymen…



Hoek3: Bioplastics 2de graad

Olivier

Lok: Techniek
 Bundel

 Mallen uit gips, hout en 3D-geprint

 Mechanische pers

 Organisatie-evaluatie –timing

 Organisatie - evaluatie



Hoek4: Bioreactor

Nick + Dorine W

Lok: Chemie
 Opstart

 Bundel

 Bioreactoren met mest, slip en afvalproducten in verschillende PET-opvangsystemen

 Bioreactor met waterstofgasopvang en rotor

 Biomassa als energiebron: invloed van voedingsbron

 Waterstofgasreactor + eigen bioreactor

 Wiskundig aspect

 Simulatie van microbiële afbraak met gistcellen: volgen met invloeden 

van T°, pH, koolstofbron

 Microscopisch onderzoek



Hoek5: Recyclage + milieu

Michiel + Myrthe

Lok: Chemie

 CO, CO2 en NOx in rook

 Nox , CO, CO2 en fijn stof in 

uitlaatgassen

 Effect van SO2 op planten

 Het broeikaseffect nabootsen

 CO, CO2, NOx en fijn stof bij de 

verbranding van hout en pellets

 De stofdeeltjesvanger

 Van plastic doppen tot katapult

 De energetische waarde van kunststoffen

 Van CD-rom tot halsketting

 Recycleren van oud cursuspapier, inpakpapier en 

krantenpapier

 Ontinkten en bleken van gerecycleerd papier

 Van krantenpapier tot perkament

 Van aluminiumfolie tot aluinkristal: de mooiste 

kristallen



Hoek6: Afvalwaterzuivering 1ste gr 

Nele

Lok: Biologie
 Opstart

 Bundel

 Optimaliseren van een filter: stenen/kousen/zandhoeveelheid en – samenstelling

 Destillatie zonder opstelling optimaliseren

 Organisatiemogelijkheden 

 Evaluatie (Class Dojo)

 Problem Solving wiskunde



Hoek7: Afvalwaterzuivering 2de graad:

Jorne + Jelyssa

Lok: Biologie
 Bundel

 Een werkende afvalwaterzuivering op schaal

 Een afvalwaterzuivering op schaal met PET-flessen

 Problem solving: Opstelling om afvalwater een hellende beweging laten uitvoeren

 Problem solving: verwijden van anionen door neerslagvorming 

 Slibonderzoek: de activiteit van NO2
- en NH4

+ volgen met invloeden van T°, 

pH, O2, voedingsbodem

 Microscopisch onderzoek van slib



Chemistry and science @t home
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Ketting van 100 eenvoudige, 
gekende en minder gekende 
proefjes



Vuurvaste ballonnen/ Waterslurpers/ Zingende staaf/ Rietje doorboort aardappel/ Schietende 
lucifers/ Pingpongballetje als afsluiter/ Rook uitschenken/ Vuurbal met sinaasappel/Een sinaasappel 
knalt een ballon/ Lading meten met aluminium/ Handwarmer met batterij/ Bloeiende bloemen/ 
Kaarsenwip/ Vuur in een fles/ Vuurtornado/ Vuurwerper/ Ei knallen met Al-folie/ Brandende handen 
met handzeep/ Ei in fles/ Ei breken met fles/ Pingpongbal met ei/ Magneet in koperen buis/Magneet 
en lucifers/ Ferrofluid/ Omkeren van vloeistoffen/ Blikpopcornmaker/ Aardappelbatterij/ Vierkante 
zeepbellen/ Bloedregen/ Rijst in een fles/ Water op wandel/ Gat in je hand/ Ballon op blazen met 
water/ Drijvende letters/ Regenboog in een buis/ Dansende popcorn/ Rollen met elastiek/ 
Waterstofgas met pekel/ Baby olifantentandpasta/Magische sneeuw/ Vulkaan met bakpoeder/ Steel 
de munt onder lucifer/ Steel de munt in water/ Rook op 1 seconde/ Vuur in cola/ Wandelende
wormpjes/ Zilveren ei/ De kracht van bleekmiddel/ Omdraaiende pijltjes/ Aluminiumluchtbatterij/
Geleidbaarheidsmetertje/ Gasmodel nabootsen/ Volume en temperatuur/Muntenbatterij/
Gekleurde zeepfolie/ Storm in een glas/ Omelet in een ei/Rookfontein/ Doolhof met water/Cola
invriezen/ ijs breken, of toch niet../ Zoutexperiment/  Niet mengbaar/ Fontein in een fles/ ijs in water,
vaste olie in water/ Munt in, munt uit beker/ ijs hand met pekel/ Munt in een fles/Springende boon/
Koude of warme handen/ Vismummie/DNA uit bananen/ Antibubbel/ Thee wordt koffie/ Roken met
een fles/ Eitje bakken in papieren pannetje/ Poetsen van zilverwerk/ Eitjes tatoeëren met ui/ 
Vloeistofbel tussen 2 lagen/Dansende rozijnen/Ei opblazen/ Boodschappen met banaan/Sinaasappel
wordt kaars/ Oceaan in een fles/ Orkaan onder water/Blauwe rozen/ Fruitsapklok/Elektrolyse in een
aardappel/Brandende kersboom/ Blikje geeft stroom/Elektrisch slijm/ Knalgas met slijper/Lopen op 
water/ Wijntoren/Baksteen in de maag/ Oplichtende rollercoaster/Groen gebakken ei/ 
Citroenboodschap/Rood-goudpapier/ Indicatorpapier uit rode koolsap/ Zeepboot/ Boom in bloei/ 
Faraoslang uit een kubus/Blustoestel/ Briefgeheim/ Vliegend theezakje


