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Nieuwsbrief oktober 2017: chemieleerkracht.be
De nieuwe website is klaar om te lanceren…..

Lees:

OPROEP: NEEM een kijkje nemen? Laat weten wat je ervan vindt.
Wat nog kan aangepast worden!!.
Agenda navorming 30 november:
Microschaalexperimenten: (an)organische stoffen
Opstart STEM-projecten KAAS, COSMETICA, AQUAPONICS

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina
1.Nieuwe website
Te lezen op chemieleerkracht.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.
2. Stemleerkracht.be
Blijft online, met dagelijks registraties van leerkrachten
3. Bezoeken facebookpagina KLIK
We hebben in september 30 berichten gepost op de facebookpagina.
B. Nieuw op chemieleerkracht.be !!!!
1. Chemie op lerarenopleiding UCLL lerarenopleiding. Foto’s van de 20
wetenschapsklassen/navormingen tussen 2013 en 2017: KLIK
2. Vijf filmfragmenten proefjes voor kinderen lager onderwijs : KLIK
3. Dertien nieuwe proefjes lager onderwijs: KLIK
4. Cartoons: chemie en cakes/chemie en snoep/ organische stoffen: KLIK
5. Bronnen: 10 essentiële sites rond veiligheid en werken in het labo: KLIK
6. In de rubriek productieprocessen, 25 productieprocessen in verband met de bouw: KLIK
7. Spelregels, spelbord, pionnen… van 3 nieuwe gezelschapspellen: KLIK
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8.
9.
10.
11.

Vijftien nieuwe contexten van https://www.c2w.nl/ verbonden met chemie begrippen: KLIK
Twintig handleidingen voor web2.0 toepassingen: KLIK
Acht nieuwe animaties in te zetten rond thema organische stoffen: KLIK
Vijftien demonstratieproefjes met kaliumpermanganaat: KLIK

C. 15 gezelschapspellen uit te lenen
We selecteerden de spellen uit onze rubriek en probeerden ze op
een uniforme en stevige manier terug te bouwen. Nu uit te lenen:
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/winkel/

D. Initiatieven wetenschapsklassen – navormingen in beeld: KLIK
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E. Programma 30 november.

Micro-schaalexperimenten voor het thema anorganische
stoffen
Inschrijven: https://events.ucll.be/microschaal_anorganisch
Voorlopig programma:
https://events.ucll.be/sites/default/files/bijlagen/Presentatie%20navorming%20microsch
aalexperimenten%20deel1%2030%20november_UCLL.pdf

F. Te boeken navorming: 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. Woudschoten Chemie Conferentie (Zeist - Nederland) : 3 en 4 november
http://www.fisme.uu.nl/woudschotenchemie/index.php
We gaan in Voorstelling van de nieuwe site in 2 werksessies:
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H. STEM-BRUG³:academiejaar 2017-2018
In het BRUG³-project (meer info KLIK!!! ) zijn we gestart met 3 STEM-projecten De projecten worden
uitgewerkt met telkens groepen van 4 à 5 studenten.
14 studenten

AUQUAPONICS

5 begeleidende docenten

KAAS

COSMETICA

Heb je zin om mee te werken: als school, als “specialist”, als ondersteuner… laat zeker iets weten
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Projectaanvragen
We dienden in september volgende 2 aanvragen binnen
Projectaanvraag : 15 september 2017

Projectaanvraag: 1 oktober 2017
Onderwijsflankerende projecten met de focus op de aansluiting onderwijs-arbeid: provincie Limburg

Partners chemieleerkracht.be

Filip Poncelet
Filip.Poncelet@ucll.be
Docent chemie Lerarenopleiding BASO UCLL Limburg

