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Nieuwsbrief november 2018: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
 
-bezoekers deze maand: 28606 of 905 per dag 
-bezochte pagina’s: 73.190 of 2360 per dag 

 
 
De website staat binnen de top 5000 qua bezoekersaantallen in België en binnen de top 
550.000 wereldwijd! 

 
 
Bezoeken facebookpagina KLIK  

De nieuwe studenten chemie begeleiden 67 leerlingen in 

H.G Bilzen tijdens een wetenschapsdag 

  Chemieleerkracht.be op STEM-dagen, Woudschotencongres, Hogeschool 

Utrecht… 

 

Bezoekcijfers aan de website chemieleerkracht.be:. 

73.190 paginabezoeken !!!  

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
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We hebben in november 27 berichten gepost op de facebookpagina. 
 
 

B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 
 

1. In de stoffenlijst namen we 40 stoffen op: KLIK  
2. We plaatsten 6 volledig uitgewerkte bookwidgetlessen: KLIK 
3. Cartoons: 15 cartoons over enkelvoudige stoffen: KLIK 
4. Veertig nieuwe productieprocessen: KLIK 
5. Je vindt ook 2 nieuwe spellen over gedrag van stoffen in water, oplosbaarheid, 

labomateriaal, neutralisatiereacties : KLIK 
6. Wist je dat: de buret en toestel van Kipp: KLIK 
7. Veertig nieuwe contexten in de rubriek chemie in het dagelijks leven en dit met links 

uit www.c2w.nl : KLIK 
8. 7 nieuwe simulaties + virtual labs animaties…. KLIK 
9. De stoffen dibroom en ozon: KLIK 
10. Uitdagende toetsen afgeleid van olympiades, je vindt reeds 240 toetsvragen: KLIK 
11. 52 gefilmde experimenten met : KLIK 

 
 
 
 
  
  

C. Op 17 oktober namen we met studenten OF2 deel aan Technopolis STEM-
dagen: 

 

 
 
Met studenten OF2 demonstreerden we 24   uitdagende proefjes met voedingsmiddelen! 
 

D. Wetenschapsdag  26 oktober in HG Bilzen 
 
Onze nieuwe studenten begeleiden 67 leerlingen derde jaar wetenschappen Heilig Graf Bilzen.  

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/lijst/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/h5-chemische-reacties-web-2-0/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst1-cartoons/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/productieprocessen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-10-spellen-film/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/wist-je-dat/
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
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/quiz-simulaties/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-7-spellen-film/
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Labo – Spellen – toetsen scheidingstechnieken 

 
 

E. Utrecht: Op 29 en 30 oktober.  
Bezoek aan de Hogeschool Utrecht. 
 
Hier kregen we de kans om zowel chemieleerkracht.be als het GO³-STEM-project voor te stellen aan 
collega’s STEM  + aan studenten lerarenopleiding chemie – techniek. 

  

 

 

  
 

F. Op 2 en 3 november : Woudschoten Congres Chemie in Zeist (Utrecht) 
 Voor 64 Nederlandse leerkrachten derde graad chemie hebben we sessies verzorgd over de 
werking en mogelijkheden van de website chemieleerkracht.be  
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G. Op 17 november:  VELEWE congres Leuven 
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H. 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: 
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I.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 
 

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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J.Flyer 
Onze nieuwe flyer al gezien….. nodig ons uit om de website voor te stellen: 
 

 

 
 
Partners chemieleerkracht.be  

                                      
 
Filip Poncelet 

Filip.Poncelet@ucll.be        Docent chemie  Lerarenopleiding BASO UCLL Limburg  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labster.one&submissionGuid=195f4671-
8226-4497-809e-27582d6afac7  
 

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labster.one&submissionGuid=195f4671-8226-4497-809e-27582d6afac7
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.labster.one&submissionGuid=195f4671-8226-4497-809e-27582d6afac7
http://www.breakingscience.be/nl

