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Nieuwsbrief oktober 2018: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
 
Na 1 jaar online kunnen we de volgende bezoekerscijfers voorleggen:  

 

 

• Plaats in België van meest bezochte sites: 4.662 (76% bezoekers 
uit België)  

• Plaats in Nederland van meest bezochte sites: 43.034 (17% 
bezoekers uit Nederland)  

• Plaats in wereld van meest bezochte sites: 724.438 
 

• Bezoekers deze maand (september): meer dan 20.000 
• Bezochte pagina’s deze maand (september): 50.226 
• Bezoekers deze week: 6.517 of meer dan 900/dag 
• Bezochte pagina’s deze week: 17.533 of 2.300   per dag 

 

• We naderen de grens van 3.000 bezochte pagina’s op 1 dag 
(record bedraagt 2771 
bezoekers) 

• We overschreden de grens van 
1.000 bezoekers op 1 dag reeds 
een aantal keer (1.112 bezoekers 
op 20 juni) 

Programma van de eerste navorming voor leerkrachten 

Begeleid door onze studenten! 

  Chemieleerkracht.be op STEM-dagen, VELEWE-congres, 

Woudschotencongres… 

 

Bezoekcijfers aan de website chemieleerkracht.be:. 

Vier records !!! (zie verder) 
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• Totaal aantal bezoekers sedert de site online is: 106. 978 (met 
elke maand een sterke toename) 

• Totaal aantal vertoningen sedert de site online is: 264.238 
 

Uit de cijfers blijkt vooral dat week na week, maand na maand het 

aantal bezoeken sterk blijft stijgen. 

 

 
 
 
Bezoeken facebookpagina KLIK  
We hebben in november 23 berichten gepost op de facebookpagina. 
 
 

B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 
Herschikking van: 

1. Films apart gezet van spellen. 
2. Voor alle begrippen zijn uit 7 youtube-kanalen lesvideo’s verzameld. Meer dan 1000 

video’s werden opgenomen. 
3. Alle proeven zijn nu in een alfabetische reeks te bekijken. KLIK 
4. De rubriek labo is opgesplitst in deelrubrieken. KLIK 
5. Bij elke app (zowel chemie als algemene apps) vind je nu een korte tekst over de 

inhoud van de app. KLIK 

 
Nieuw materiaal: 
 

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/alle-proeven-alfabetisch/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/veilig-werken/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/ipad/
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6. We verzamelden 60 calculators: KLIK  
7. We plaatsten 6 volledig uitgewerkte bookwidgetlessen: KLIK 
8. Cartoons: 15 cartoons over chemie en terug naar school: KLIK 
9. Cartoons : 15 cartoons over scheidingstechnieken: KLIK 
10. Je vindt ook 2 nieuwe spellen over gedrag van stoffen in water, oplosbaarheid, 

labomateriaal, neutralisatiereacties : KLIK 
11. Een interactieve pagina: labomaterialen: KLIK 
12. Dertig nieuwe contexten in de rubriek chemie in het dagelijks leven en dit met links 

uit www.breakingscience.be, www.nemokennislink.nl, www.c2w.nl : KLIK 
13. 7 nieuwe simulaties : reacties van metalen, niet-metalen, spanningsreeks…. KLIK 
14. De stoffen koolstofmonoxide en soda: KLIK 
15. De STEM-bundels aquaphonics, cosmetica en kaas nu ook online: KLIK 
16. De chemische elementen in de vorm van een cartoon: KLIK 

 
 

Alle pagina’s zijn nu te raadplegen als een webpagina. 
Voordeel is uniformiteit, duidelijkere layout... wel een 
monnikenwerk!  
 
C. Volgend academiejaar plannen we volgende navormingen voor 
leerkrachten: 
-Op 29 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: 

 
 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemische-calculators/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h5-chemische-reacties-web-2-0/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-en-cartoons/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst1-cartoons/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-10-spellen-film/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/labomaterialen/
http://www.breakingscience.be/
http://www.nemokennislink.nl/
http://www.c2w.nl/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-in-dagelijks-leven/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fanimaties%2F&h=AT2imaCzCz_DkOgkSRzB1UWYm94Vn0dwDy8SPETR5vN0dUkPat9RoNRA2Ocn8a2ib8Es318LMfFR9IrGTBWpJ3Idi6O94B_sXzh6ZXXakBtK2bufxTBB3RWXhvlmEjmw5o_I45LHg2H0Tv0-jL30Wykbkls2nZJ92gdgIrR9zI5BrGIizEFbStOc9IusUa4KO-7uiVCobNGGh9P6Co_44in1vFIsQ5eeq86vmcdjqidlRvUy4UKQunGms8PGa4WdlVM89_NX8ZMW3pag3XCY_rv3gIxiZGJIrTKvMxtnAvH3mKrRSp-enLBxkKM2bn6WZMsExsDbY3whbJ656-XCJ6MpJL1sZ79p7WLCz1b3oX2zq3JzuampJleYitq9RlBkQmlwEC0tl6zH2xor2HF2JCc67ArctKOmiI2B39vTMhjRjCvZ
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fchemische-stoffen%2F&h=AT3Rs99dfJfci4f6CXHAxDexSOcClDseroAeN-ZerNh3pWGmj6R3v-uQHiclC1pLakg6AKvp0dGGpjq4BsMM-EsJ_o1koDCTEJ07IhWWz519nZIlXL7NUnLp7habf_8MS_k5tfWIF7LYz9AoiolOYZ75DHMJaOfOHu5gQWjrQoUvGP2uVNbzaLsXs4hIM-kzDPS2crXDscXQejntBDMi8Y7n0ekYa_zm0u_IJFl7mmVCN5OzpGpauHxPZb01GrIFBMX83YtCRWgwsZLU-Gn4MXQkOXxalAAggsSIVOppuWJ1sv6FCxZ_D1n46SCFneA-GsBk-CW4oClksn5JhpeSWpQQRxwGQXLZWWu5KSOBpDwgtTXASx8ZNTGpDGgplOi8pHSZVal8BEzDuYjQZC0-noRSEOI-BSA_9ACzAs_EuFCxiZx6
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fhoofdstuk-19-experimenten%2F&h=AT1XS4r1n0gZTmEepsAfNJkqybOUf_IhQTKa2FTEqN3mLvob1GqTsFA4Srb0GQ6TKrWBWjUC3Fn_RBXXVdLS59mn12Zx_ij9-GG5bY4rr7nCy6jGGjx4xyAbxgaChg9_naiMddPGXZJFf4bPDh5VdNUnzPTujFDH8TUK9bH8C8108NvT1lXjNJDay4SWzzOyPfEGygVzTW_z2uvrhT_9FiBoGDZzV54_58FAJR4Xn6R2tVUVpi0WSkOMv6kOBhEUsFFD6gFGWS7cSAPtqwgV6YFgLA4sWjVlKlq7uP5_hOPSS6Cm5-zbQOJcwHoPv4PWOWRwrBkvV7uU5bI2y50OmTxQ7lVYRYbZqmjps2920FkrJwsmRO0JqGBgZYzWGCW7d_tO5vmDkrE8PHSL-b20QVK4rw7rgtgqIPDbGKtBWUH8CBwn
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Felementen%2F&h=AT3NC7qU5GcWmiqqYUKFRRZK8XjPYiAK2qZVaLu5ulGQ45uFmshvDOItfGx-dIdda1MCRi7QAtdrJff8eZQjHtZvuZYIMTbVvsIzWzC-gXE-yA0x-km8gAgraaUUYN_Sk2NqE9GSFT1FvvYByUSdyHd6NSBAsJthx2dBQqwbbcXCmI1d6ysnev6Bb9XbNWVDw_Cb6IJUacjt5z0fCVAc1-VCOEdV8ojfIvtgs7a9jKuZwNWPPBzRdEpTOamOCsA80LMV6UX3_4Ouy5S6uKDVc985SC8dwp6CaBlVS65f6eM2EOY1pxoiclZMp7nJv72TutBCPEtuiesPVq1vZdenvqKDfBx2g9EIeM0UnaxiKAtEb191vflkYC4Vca9fLpxP63j45_xkzpegWOiP0AH4KoxBI9fgtJZXEZurBYLCJLs8BLxG
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D. Programma navorming 29 november 
 

Deze navorming wordt samen met de studenten van het 2e en 3e jaar opgezet en zal vanuit deze 

ideeën opgebouwd worden: 

1. pHet colorado: met behulp van uitgewerkte werkblaadjes onderzoeken we het gebruik van 

deze simulaties. 

2. Chemie games in bookwidgets: aan de hand van enkele voorbeelden ontdek je de 

mogelijkheden van games met bookwidget. 

3. Virtual Reality met MEL-chemistry: chemie door een 3D-bril. Ontdek zelf de 

mogelijkheden van VR aan de hand van 40 chemiefragmenten. We werkten hiervoor een 

aantal werkblaadjes uit om de VR ook in de klas te gebruiken. 

4. Chem collective of Yenka: bouw je eigen simulaties in een virtueel chemielabo. 

5. Happy Atoms: bouw een molecule, scan ze en bekijk de info; toepassingen, eigenschappen 

... Bouw meer dan 2000 verschillende moleculen. 

6. AR in chemistry: Wallame, Augment, Arloon, Elementio ... 

7. Spellen: kwartetspel over organische stofklassen, Aneergana over neutralisatiereacties, 

doolhof met neerslagreacties, ganzenbord om gedrag van stoffen in water te bestuderen. 

8. Theorievorming via simulaties op de tablet: iPad- en Androidapps van Roman Volinsky, 

Wolfram, Vladimir Vascak ... 

9. De iPad als meettoestel: aan de hand van korte labo-oefeningen illustreren we hoe de iPad 

een hulpmiddel bij eenvoudige metingen kan zijn. 

10. Online webtools chemie: chemdoodle, chemsketch, alfa wolfram, sigmaaldrich ... 

11. Escape the classroom: we stellen een escape-spel voor rond het thema stofklassen. Via 
opdrachten en oefeningen vind je de sleutel.  

De presentatie: zie 
https://events.ucll.be/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Navorming%20ICT%20in
%20chemie%20en%20natuurwetenschappen%2029%20november%202018.pdf  
  

E. Op 17 oktober nemen we met studenten OF2 deel aan Technopolis 
STEM-dagen: 

 

https://events.ucll.be/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Navorming%20ICT%20in%20chemie%20en%20natuurwetenschappen%2029%20november%202018.pdf
https://events.ucll.be/sites/default/files/civicrm/persist/contribute/files/Navorming%20ICT%20in%20chemie%20en%20natuurwetenschappen%2029%20november%202018.pdf
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Met studenten OF2 demonstreren we 24   uitdagende proefjes met voedingsmiddelen! 
 
 

F. Op 2 en 3 november : Woudschoten Congres Chemie in Utrecht 
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G. Op 17 november:  VELEWE congres Leuven 
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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

