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Nieuwsbrief juni 2018: chemieleerkracht.be
Bezoekcijfers aan de website chemieleerkracht.be:
494, 747, 14.829, 35.547. Vier records !!! (zie verder)

Lees:

We plannen volgend academiejaar weer 4 navormingen voor leerkrachten
B egeleid door onze studenten!
Chemieleerkracht.be ook wekelijks op de facebookpagina’s:
Leerkracht lager onderwijs, lesideeën secundair onderwijs

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina

-Aantal bezoekers in mei:
-We bereikten een nieuw record in mei: Gemiddeld 494!
-Op 30 mei noteerden we 747 bezoekers

bezoekers per dag

-Aantal bezochte pagina’s in mei:
-Gemiddeld werden

1185 pagina’s per dag bezocht

Bezoeken facebookpagina KLIK
We hebben in november 31 berichten gepost op de
facebookpagina.

We posten ook 1 keer per week berichten op de
facebookpagina’s:
- Lesideeën secundair onderwijs
https://www.facebook.com/search/top/?q=lesidee%C3%ABn%20secundair%20onderwijs
-Leerkrachten lager onderwijs
https://www.facebook.com/groups/193450017353823/
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!!!!! De website staat ook zeer hoog in het algoritme van zoekstations
zoals GOOGLE. Probeer zelf maar!
Enkele voorbeelden:
-natriumhydroxide : op plaats 2/3
-metaaloxide: op plaats1
-regel van Hund: op plaats 2
-ternair zuur: op plaats 3
-reductor: op plaats 8
-zwavelzuur: op plaats 3
-atoommodel van Dalton : op plaats 3
-proefjes lager onderwijs : plaats 3
-verdringingsreeks metalen plaats 2
-neerslagreactie plaats 2

B. Nieuw op chemieleerkracht.be !!!!
1.
2.
3.
4.

We plaatsten 7 links over Web2.0 toepassingen over videobewerking: KLIK
We plaatsten 6 volledig uitgewerkte bookwidgetlessen: KLIK
Cartoons: chemie en examen memes+ cartoons over Dalton/Bohr/Rutherford: KLIK
We hebben 42 nieuwe microschaalexperimenten gepost + 12 proefjes welke
natuurfenomenen simuleerden + 6 proefjes over koolstofdioxide: KLIK
5. Je vindt ook 2 nieuwe spellen over gedrag van stoffen in water : KLIK

We zijn gestart met de omzetting van experimenten van pdf
naar een webpagina. Voordeel is uniformiteit, duidelijkere
layout... wel een monnikenwerk! Zie een eerste uitgewerkt
hoofdstuk: KLIK
C. Volgend academiejaar plannen we volgende navormingen voor
leerkrachten:
-Op 30 november: ICT in het vak chemie
-Op 9 mei : Show de chemie
-Op vraag: chemieleerkracht.be samen ontdekken
-Op 18 en 20 maart: voorstelling van de lopende STEM-projecten
Programma’s worden nog ingevuld:
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Op 17 oktober voeren we met studenten proefjes uit tijdens de STEM-dagen in Technopolis
Mechelen + verzorgen we een sessie over de website chemieleerkracht.be
Op 17 november stellen we de website chemieleerkracht.be voor op het VELEWE-congres

D. Studenten GO³-STEM stellen hun projecten voor op maandag 11 juni

Vanaf 16 juni worden de STEM-bundels gepost op www.stemleerkracht.be /
www.chemieleerkracht.be
Partners chemieleerkracht.be

4

Filip Poncelet
Filip.Poncelet@ucll.be

Docent chemie Lerarenopleiding BASO UCLL Limburg

Onze nieuwe flyer
De flyer voor de opleiding “Lerarenopleiding Secundair Onderwijs CHEMIE” enig in Vlaanderen!
Wil je ook een flyer, laat het weten.
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