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Nieuwsbrief oktober 2019: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
 
De voorbije maand zijn : aantal bezoekers: 

 
 
Het aantal facebookbezoekers steeg tot een gemiddelde van 350 per dag. 
 
 
 
Bezoeken facebookpagina KLIK  
 

B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 

1. Oefenvideo’s van de eerste 6 hoofdstukken + neutralisatiereacties zijn te bekijken.  
KLIK 

2. Twintig cartoons over chemie en water + 25 cartoons rond chemische bindingen . 
KLIK  

3. Vijftien nieuwe contexten chemie in dagelijks leven van www.c2w.nl KLIK 
4. Nieuwe rubriek Android Apps rubriek. De verzameling van hst1-5 vind je op KLIK 
5. Zes nieuwe links naar animaties over gassen + zes simulaties over chemisch 

evenwicht KLIK 
6. Foto’s van alle monofunctionele onvertakte alcoholen KLIK 
7. Tien nieuwe webtools om te evalueren KLIK 
8. 25 proeven op video met azijnzuur KLIK 
9. 13 nieuwe chemische stoffen KLIK 

 
 

Chemieleerkracht.be op Science on Stage op 5 oktober 

Record aantal bezoekers. Voor het eerst in 1 

maand meer dan 23.000 bezoekers 

Navorming  op 28 November: Chemie gaat op bezoek bij andere 

onderwijsvakken. Het volledige programma  

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fhst1-bouw-van-materie%2F%3Ffbclid%3DIwAR2REHTgXlUrZCl4JU3rFGzZchs_ZwroCJ08gKvTur2Zrqb4WHBrERcFNaM&h=AT3tLDpH14U4ogs80Ecz7yCL3eLr5wR_wlFaP_VhgTs2tizdPmcA6FiNTrTzPfrj4ZRvI0TS4sSVRumWSzfuxytuFmM8BPWtyNCtbcPbgm95pfQ5Adb_y4GZrJYUiSHm4ykv6XmeCTgumxLHBKkCa4p7JDkAgOQjSQTiiDXDKpTTloJoA_RWJyzV3PCJPp9J3DXQFzU-LrG5pI1HBY-oIYPktzm3ftEkw_VyblF-AVBHXkMIG6hP_VVKzOP4kL65v3Xp1_l9EWmTSMTcHQBeb2cU7fG-QnS_81UlUEdeoNXWhdL7j3snV7crzAzd4dx3eRzMQFG4Pw3a5aCPbh7MDH2OTtPA-JyFb8TrjVYi-eJvWl9mOqP1nwrd_0KnPCQv6DTup24cd50DLfKAPClFK-9lUG6zAXcqXkfZC3maoOKS9v0ThrUJg9tTyjr4ulUeL-g1VYM48gbgoV5UZ-xrrEON8Xf6dgQvkeCTQfnopGENk9CE6Vis7IQs8r3cFHppxzxiez7pNj4wx74dUta3jxv1q-fthV_FN4m9lGj_TTnE0S4ww-inA7jJhSXbIcXoe-S_g2y3IZV9CO3OquWF1KOCElUWZ6c2mTvwGJwCcWaKL6EdcLmqnSj_d42O3i9kDEkqogOc
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-en-cartoons/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-en-cartoons/
http://www.c2w.nl/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-in-dagelijks-leven/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/android-apps/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/animaties/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/modellen-in-de-chemie/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/evalueren-web-2-0/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-9-spellen-film/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/lijst/
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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 
Playlist1: Didactisch uitgewerkte filmfragmenten. Je vindt 36 fragmenten terug. 
Deze maand hebben we 8 nieuwe filmfragmenten gepost 
Playlist2: 15 proefjes voor kinderen 
Playlist3: 70 filmfragmenten over veilig in het labo 

 

 
 

Met meer dan een verdubbeling in aantal abonnees en weergaven, zit dit initiatief duidelijk 
in de lift. 

D. Eerste navorming gepland op donderdag 28 november 
 
Het volledige programma is gekend: 

https://www.youtube.com/channel/UCA0daeEzyG0PlFlm00K-FRA?fbclid=IwAR32PKz5IpzetmmryCNwIWk20gCOxxhfqaf-RZSiGV6iWG2kmjUJJbKnTKc
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Inschrijven is mogelijk op: https://events.ucll.be/content/chemie-overal 
 

 
Geplande navormingen: 
-do28 november: Chemie bezoekt andere onderwijsvakken 
-do 19 maart: STEM 

https://events.ucll.be/content/chemie-overal


4 
 

-di 12 mei: Chemie elke dag (proevencarrousel met eenvoudig materiaal) 
 
 

E. Chemieleerkracht.be komt naar je toe 
 
Nog niet ingeschreven voor de sessies in de UCLL? Er is nog mogelijkheid om je in te schrijven: 
22 oktober   https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-
klas-kan-betekenen  
23 oktober   https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-
klas-kan-betekenen-0  
24 oktober   https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-
klas-kan-betekenen-1  
 

 
 
 
 

F. We gaan een sessie verzorgen op: 

 
 

 

 
 
Partners chemieleerkracht.be  

https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-klas-kan-betekenen
https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-klas-kan-betekenen
https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-klas-kan-betekenen-0
https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-klas-kan-betekenen-0
https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-klas-kan-betekenen-1
https://events.ucll.be/content/ontdek-hoe-chemieleerkrachtbe-een-meerwaarde-je-klas-kan-betekenen-1
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Filip Poncelet 
Filip.Poncelet@ucll.be   

Docent chemie  Lerarenopleiding BASO UCLL Limburg  
 

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

