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Nieuwsbrief februari 2018: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 
A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  

 
Aantal bezoekers de voorbije maand: 

                         
 
          Bezoeken facebookpagina KLIK  
We hebben in november 24 berichten gepost op de facebookpagina. 
 
B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 
Aan de site is de “google translate”  module gekoppeld. 

  
 
We hebben elke dag van de maand een aantal reeksen “driloefeningen” gepost. 
In het totaal 385 pakketten of bijna 4000 opdrachtjes. 
Op dit moment vind je volgende aantal terug: 

 Aantal 
pakketten 14-
15 jarigen 

Aantal 
pakketten 
16-17 
jarigen 

Link 

Bouw van materie 36 0 LINK 

Bouw van atomen 14 13 LINK 

Periodiek systeem 7 10 LINK 

Chemische bindingen 18 14 LINK 

Chemische reacties 19 0 LINK 

Chemisch rekenen 24 24 LINK 

Anorganische stoffen 46 38 LINK 

Elektrische eigenschappen 9 8 LINK 

Organische stofklassen 8 55 LINK 

CHEMIELEERKRACHT.BE gaat universeel via GOOGLE TRANSLATE                        

 

  Navormingen STEM OP 12 EN 16 MAART: meer info  

382!! Drilpakketten over leerstof tweede graad… bijna 4000 

opdrachten  

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h1-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h2-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h3-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h4-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h5-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h6-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h7-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h8-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h9-quiz/
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Neerslag- en 
gasontwikkelingsreacties 

8 0 LINK 

Neutralisatiereacties 4 0 LINK 

Redoxreacties 10 0 LINK 

Thermodynamica 0 2 LINK 

Chemisch evenwicht 0 16 LINK 

Reactiesnelheid 2 7 LINK 

 195 187 382 

 
Doel is om de volgende tijd de pakketten aan te vullen met: 
-leerstof van het 6de jaar 
-uitdagende pakketten 
-combinatie en synthetische oefeningen 
-pakketten rond labo 
 
C. Geplande wetenschapsklassen: 

 
Op 20 februari verwachten we leerlingen van het Agnetendal Peer voor een 
wetenschapsdag,  op 22 februari verzorgen we de wetenschapsdag in het Heilig Hart 
Middenschool Bree. 
De dagen worden verzorgd door onze 18 studenten chemie OF1. 
 

 
 
D. Navormingen : maandag 12 + vrijdag 16 maart 2018 
 
We maakten via mail het programma bekend. 

  Stem-projecten kaas – cosmetica – aquaponics 

        
Inschrijven mogelijk: 

    Voor 12 maart: KLIK                                        Voor 16 maart: KLIK 

3 groepen studenten uit alle STEM-vakken werken op dit moment een  project uit. De projecten 
vertrekken vanuit een onderzoeksvraag om respectievelijk kaas, cosmeticaproducten te bereiden en 
een aquaponic-systeem op te bouwen. 

Opdrachten voor de studenten zijn: 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h10-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h11-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h12-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h13-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h14-quiz/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h15-quiz/
https://events.ucll.be/content/stem-projecten-voedingfermentatie-cosmetica-microscience-technology
https://events.ucll.be/content/stem-projecten-voedingfermentatie-cosmetica-microscience-technology-0
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 het uitwerken van STEM-pakketten vertrekkend vanuit een uitdagende onderzoeksvraag 
inzetbaar in 1ste -2de graad secundair onderwijs en dit voor 25-30 lesuren 
een benadering vanuit alle STEM-vakken (aangevuld met nog andere onderwijsvakken)  

 handleiding uitwerken voor leerkracht met leerlijn, inhouden rond projecten, tips voor 
organisatie, nodige materialen, evaluatie, bronnen…  

 kernbegrippen voor het uitrollen in de klas zijn: probleem-onderzoekend werken, bedrijfssetting,  
communicatie en uitvoering van de projecten in de klas gebeuren zoveel mogelijk via ICT-tools 

De 3 projecten doen een voorstel van aanpak. 

Project kaas (vanuit chemie/biologie/fysica/techniek/wiskunde/voeding-verzorging/frans): 

De productie gebeurt met verschillende grondstoffen (melksoort, stremsel/zuursel, zout, kruiden….), 
via verschillende methoden wat resulteert in verschillende kaassoorten.  Speciale aandacht wordt 
besteed aan het coaguleren met natuurlijke grondstoffen (ananas, brandnetels, citroen….), 
kwalitatieve en kwantitatieve chemische/(micro)biologische analyses op grondstoffen, tussen- en 
eindproducten, houdbaarheid en uiteraard hygiënische controles. 

Voor de productie worden eigen proefopstellingen gebouwd, materialen ontwikkeld, zoals 
kaasvormen, kaaspersen, verpakkingsmiddelen, rijpingskamer….  

Waar mogelijk worden fysica- (o.a. druk, sedimentatie….) en wiskundebegrippen gekoppeld. Het 
project krijgt ook een invalshoek vanuit de onderwijsvakken voeding en frans. 

Project cosmetica (vanuit chemie/biologie/fysica/techniek/wiskunde/voeding-verzorging) 

Vanuit onderzoek (o.a. met applets) rond huidtypes wordt de geschikte zonnebrandolie afgeleid. 

Een uitgewerkte online enquête rond het onderwerp (meer dan 500 resultaten) dient o.a. als basis 
voor een wiskundige benadering.  

De zonnebrandolie wordt bereid vanuit natuurlijke producten. Zo worden aroma’s geïsoleerd uit 
planten, biologische/chemische beschermingsvormen uitgetest en testen gedaan op stabiliteit van de 
emulsie, houdbaarheid in verpakkingsmaterialen, UV-bescherming…. 

Alle analyse-opstellingen en testen voor de optimale zonnebrandolie worden zelf ontworpen en 
gevalideerd.   

Project aquaponics (vanuit chemie/fysica/biologie/techniek/elektriciteit) 

http://www.aquaponic.be/  

Na testen in een microsysteem werd een aquaponics van 200 l opgezet met visgroei (verschillende 
soorten worden uitgeprobeerd), geschikte microbiële groei en kweek van groenten (o.a. sla). Doel is 
een automatisch systeem, maar ook een efficiënte en esthetisch mooie opstelling te bouwen. De 
opstelling moet toelaten dat een reeks parameters (pH, temperatuur, debiet, concentraties 
chemische stoffen) opgevolgd kunnen worden. 

De opstelling wordt gebouwd waarbij elke hindernis wordt beschreven, gedocumenteerd en waarbij 
een mogelijke oplossing wordt voorgesteld. 

http://www.aquaponic.be/
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Tevens gebeurt een wetenschappelijk onderzoek op de aparte onderdelen van aquaponics: de meest 
geschikte vissen, de visvoeding, de omstandigheden van plantengroei, de veranderende 
samenstelling van het water, de meest geschikte plantenbodem, ….. 

Verspreid over 6 workshops stellen de studenten samen met de begeleidende docenten de projecten 
voor. Speciale aandacht wordt besteed aan: 

 het gevolgd traject  

 de interdisciplinaire benadering 

 de resultaten 

 de technologische, wiskundige, wetenschappelijke componenten 

 demonstraties van onderzoekjes, (deel)realisaties 

 tips bij organiseren, timing, evalueren 

 brainstormen over de realisaties/onderzoeken 

 het vervolgtraject 

De projecten worden uitgetest tijdens wetenschapsklassen en ingroeistages. De deelnemers 
ontvangen na de testfase de cursus om zelf aan de slag te gaan. 

In afzonderlijke workshop wordt het traject vanuit het standpunt van de begeleidende docenten 
toegelicht. 

E. Te boeken navorming: De 20 schatten in chemieleerkracht.be 
         Eerste boeking: Dag van Personenzorg op 13 maart (Pedagogische begeleiding Hasselt) 
 

  

Je kan nu inschrijven voor deze sessie via deze LINK  
 

https://events.ucll.be/chemieleerkracht.be
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F. Flyers over website chemieleerkracht.be + STEM-projecten
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Partners chemieleerkracht.be  

                                      
 
Filip Poncelet 

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

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
http://www.breakingscience.be/nl

