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Nieuwsbrief juni 2019: chemieleerkracht.be
Lees:

Heb je ons youtube-kanaal chemieleerkracht al
bezocht? LINK
Navorming Show de chemie op 17 MEI: 99 deelnemers
Het filmfragement van onze navorming: Show de chemie
https://www.youtube.com/watch?v=9qyIMVm_kME

Navorming “Activerende werkvormen chemie ook op jouw school. Zie het
vernieuwd programma en mogelijkheid om aan te vragen:
https://events.ucll.be/chemieleerkracht.be

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina
-bezoekers deze maand: 19.843
-bezochte pagina’s: 29.481
Meer dan 30% van de website bezoeken komen tegenwoordig vanuit Nederland!!

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

B. Nieuw op chemieleerkracht.be !!!!
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1. Wist je dat neutronen en protonen: KLIK
2. 6 nieuwe stoffen KLIK
3. 20 filmfragmenten proeven voor maken van batterij + 25 over proeven met zetmeel:
KLIK
4. 2 nieuwe belangrijke stoffen waterstoffluoride en aluminiumoxide KLIK
5. 15 simulaties atoommodellen: KLIK
6. 15 cartoons en memes over laboreglement KLIK
7. 20 productieprocessen van dagdagelijkse materialen: KLIK
8. 20 web-tools audio/evalueren/foto’s/video’s: KLIK
9. 3 Nieuwe video’s: RC Genk –trailer van video – video over navorming
10. Chemie voor kinderen, 10 fragmenten: KLIK
11. 8 video’s over proeven: KLIK
12. 100 Uitdagende testen in alle rubrieken KLIK
13. 20 gifs over hydrofobe stoffen KLIK
14. 10 nieuwe proeven met filmfragmenten: KLIK

C. Youtube-kanaal
We hebben een nieuw Youtube kanaal opgestart. Doel is om heel regelmatig didactische filmpjes
te maken en te uploaden rond basisvaardigheden, proefjes voor kinderen, proeven voor in de
klas. Kijk vlug naar https://www.youtube.com/channel/UCA0daeEzyG0PlFlm00K-FRA
Op dit moment vind je:
Playlist1-20 filmfragmenten met proeven voor kinderen
Playlist2-11 filmfragmenten proeven didactisch uitgewerkt

D. Opendeurdagen BASO chemie
Op 25 juni is opendeurdag 3 gepland.

E. Navorming Show de chemie
We mochten 99 deelnemers verwelkomen waarvan meer dan 1/3de vanuit Nederland. Zeer
geslaagd mede door de enthousiaste inzet van onze studenten
Filmfragment navormingsdag https://www.youtube.com/watch?v=9qyIMVm_kME
Artikel in HBvL: KLIK
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F. Voorstelling GO³ en dienstverlening 22 mei

Voor 22 stagebegeleiders hoofdzakelijk uit Limburg stelden we onze navormings- en
dienstverleningsinitiatieven voor

G. We gaan een sessie verzorgen op:
-VELEWE-congres november 2019: activerende werkvormen in chemie
-Science on stage: 5 oktober 2019: proeven die uitdagen + www.chemieleerkracht.be
-Dag van wetenschap Eeckhout 7 maart 2020: didactiek en evaluatie bij labo’s

Partners chemieleerkracht.be

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

