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Nieuwsbrief september 2017: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

A. Infodag op 9 september: Heb je zelf zin, of ken je iemand die wil voor de klas staan, 
maar twijfelt?……   Uiteraard ook welkom in het chemielokaal 
https://www.ucll.be/activiteiten/infodag-4  

 
 
 
B. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
1.Nieuwe website chemieleerkracht.be 
Deze maand gebeurt de vervanging van de huidige website: 
 

 wordt:  
We zoeken wat hulp om de werking wat te controleren.. Liefst ook niet-chemici! 
 
 

De nieuwe website is klaar om te lanceren….. 

OPROEP: NEEM een  kijkje nemen? Laat weten wat je ervan vindt. 

Wat nog kan aangepast worden!!. 

Navormingsplannen tijdens nieuwe academiejaar..  

Opendeurdag zaterdag 9 september 

https://www.ucll.be/activiteiten/infodag-4
http://chemieleerkracht.be/
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Wil je een kijkje nemen op de site?  
Klik op: www.chemieleerkracht.blackbow.website   en paswoord:  ucll! 
Laat me weten wat je ervan vindt:  filip.poncelet@ucll.be  
Let op: Vermits de site nog in de opbouwfase zit werkt deze nog traag. 
Indien je fouten aantreft (foute, vergeten of dode links, foute of irrelevante info….) laat het 
weten. Alles is manueel gecontroleerd, alle links zijn manueel uitgevoerd….. waarschijnlijk 
hier en daar zitten er nog fouten. 
 
De belangrijkste aanpassingen: 
Bij deze uitbouw zijn heel wat technische nieuwigheden opgenomen. De 6 belangrijkste kenmerken: 
-omzetting van jombla naar wordpress, de huidige standaard in webdesign 
-door een responsive design is de site ook gebruiksvriendelijk voor Smartphone en Ipad 
-eenvoudige zoekfuncties door een eenduidige en overzichtelijke inhoudelijke structuur en een   
 maximale koppeling van leerinhoud en didactische materialen via tags 
-opname van visuele en interactieve modules: kaarten, video, (video)sliders, berichtengalerij, video,   
 opvolgen sociale media, contactformulieren, webshops…. 
-overzichtelijk en uniform uitzicht van elke webpagina d.m.v. zijbalken, in/uitklapmenu’s,   
 accordeonmenu’s 
-Voor partners is de mogelijkheid van tracking  opgenomen met daaraan  gekoppelde feedback en  
 optimalisering. 
 

 
Een voorproefje in 10 printscreens:  

  

http://www.chemieleerkracht.blackbow.website/
mailto:filip.poncelet@ucll.be
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2. Stemleerkracht.be  
Blijft online, met dagelijks registraties van leerkrachten 
 
3.  Bezoeken facebookpagina KLIK  
Vanaf 1 september met dagelijks bericht. 
   
C. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 
Naast de upgrade met de grote voordelen is inhoudelijk heel wat extra aangebonden:  

1. Steekkaarten gemaakt van de 67 geleerden met nieuwe links onder andere naar 
https://www.britannica.com/  en https://www.thoughtco.com  

2. Steekkaarten van de chemische elementen met nieuwe links o.a. naar 
https://www.wolframalpha.com/  

3. Filmfragmenten van 17 proefjes voor kinderen : 
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/proefjes-lager-onderwijs/  

4. Winkel met mogelijkheid om het digitaal materiaal van 30 navormingen aan te 
vragen http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/winkel/  

5. Elk chemisch element, elk chemisch begrip, 
elke geleerde en elke chemische stof is 
gekoppeld aan een foto waardoor de 
zoekfunctie een goed overzicht geeft wat de 
site aan info bevat.  
 
 
 
 

En nog veel meer…. 
 
D. Digitaal materiaal van 30 navormingen aan te vragen 
 
We hebben alle digitale materialen van de 30 navormingen sinds 2010 geordend en gaan ze ter 
beschikking stellen. Het gaat over bijna 10 Gigabyte aan cursusinhouden, proefbeschrijvingen, logins 
van gevonden simulaties, spellen……. We bieden dit aan zoals ter beschikking gesteld werd tijdens de 
navormingen. Meestal in word-powerpoint…. zodat je het materiaal makkelijk naar je eigen hand kan 
zetten!! Het materiaal bevat nog veel meer extra info wat niet op de site is terug te vinden! 

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
https://www.britannica.com/
https://www.thoughtco.com/
https://www.wolframalpha.com/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/proefjes-lager-onderwijs/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/winkel/
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Opgelet: Niet alle links zijn terug geprobeerd, misschien werken programma’s niet meer…. 
  
Zie: http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/winkel/  . Extra info over wat elk pakket 
bevat wordt nog uitgewerkt en zal op de aangegeven pagina worden opgenomen. 

  

 
  
 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/winkel/
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E. Binnenkort zijn 20 gezelschapspellen uit te lenen 
We selecteerden de spellen uit onze rubriek en probeerden ze op een uniforme en stevige manier 
terug te bouwen. Normaal eind van de maand ter beschikking 
 

 

 
 
 
 
F. Geplande navormingen academiejaar 2017-2018. 
Volgende navormingen voor leerkrachten met studenten op het programma! 
 

 
Micro-schaalexperimenten bij gasvorming, neerslag- en 
redoxreacties 
Baardelektrolyse, microtoestel Hoffman, batterij met één druppel, 
Liesegangsche  ringen in een proefbuis, …. samen met studenten 
chemie lerarenopleiding BASO stellen we meer dan 50 proefjes op 
rond dit thema. Bij de studiedag ontvang je  een syllabus waarin de inhoud van de 
navorming beschreven staat.  Je zal al het voorgesteld didactisch materiaal ook digitaal 
ontvangen. 
30 november 2017 
 
Micro-schaalexperimenten voor het thema  anorganische 
stoffen 
Tovertabletten, zuurindicatie op een rozenblaadje, verkeerslicht 
in een proefbuisje …. samen met studenten chemie 
lerarenopleiding BASO stellen we meer dan 50 proefjes op rond 
dit thema. Bij de studiedag ontvang je  een syllabus waarin de 
inhoud van de navorming beschreven staat.  Je zal al het 
voorgesteld didactisch materiaal ook digitaal ontvangen. 
24 April 2018 
 



7 
 

STEM-projecten voeding/fermentatie – microscience/-technology -  cosmetica – 
Samen met studenten werken we STEM- pakketten uit 
vertrekkend vanuit een onderzoeksvraag uit de (chemische, 
farmaceutische, biotechnologische) industrie  
De invalshoeken fermentatie, micro-science/technology, 
wasmiddelen-detergenten-cosmetica,.. vormen de insteek.  
12 en 16 maart 2018 
 
 
 
De 20 schatten in chemieleerkracht.be 
 
Met de interactieve ICT-sessie “De 20 schatten in chemieleerkracht.be 
en stemleerkracht.be” komen we ook in secundaire scholen  de 
mogelijkheden van de site voorstellen. 
STARTDATUM : Ganse jaar        
LOCATIE: In eigen school of op de UCLL campus  
 
G. STEM-BRUG³:academiejaar 2017-2018 
 
In het BRUG³-project (meer info KLIK!!! ) starten we volgend academiejaar met 3 STEM-projecten De 
projecten worden uitgewerkt met telkens groepen van 4 à 5 studenten.   
 

    
 
Heb je zin om mee te werken: als school, als “specialist”, als ondersteuner… laat zeker iets weten 
 
We zijn bereid om ons project meer gedetailleerd te komen voorstellen. Indien je geïnteresseerd 
bent, hoop ik dat je ons contacteert voor een afspraak. 
 
 
Partners chemieleerkracht.be  

                                      
 
Filip Poncelet 
Filip.Poncelet@ucll.be  

Docent chemie  Lerarenopleiding BASO UCLL Limburg  

http://chemieleerkracht.be/nieuwsbrieven/Brug.pdf
mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
http://www.breakingscience.be/nl
http://www.chemieleerkracht.be/

