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Nieuwsbrief november 2019: chemieleerkracht.be
Lees:

Record aantal bezoekers. Voor het eerst in 1
maand meer dan 27.500 bezoekers en meer dan
45.000 bezochte pagina’s

Navorming op 28 November: Chemie gaat op bezoek bij andere
onderwijsvakken. Het volledige programma
Chemieleerkracht.be op Science on Stage + Navormingen:
Chemieleerkracht.be in de klas

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

Het aantal facebookbezoekers leverden de maand oktober een record aantal

“betrokkenheid bij bericht:

Bezoeken facebookpagina KLIK
Cijfers over het Youtube kanaal

Voor de maand oktober

.
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B. Nieuw op chemieleerkracht.be !!!!
1. 7 nieuwe stoffen . KLIK
2. Twaalf nieuwe filmfragmenten chemie proeven op het Youtubekanaal. KLIK
3. Twee nieuwe wist je dat: de nevelkamer van Wilson + de edelgassen KLIK
4. Oefeningen op video: de organische stoffen en lesvideo’s over de redoxreacties KLIK
5. Dertig cartoons over het begrip mol KLIK
6. Tien links naar artikels op de site eos.eu KLIK
7. Tien Android apps Augmented Reality KLIK
8. 30 proeven op video met zwavelzuur KLIK
9. Online formulieren maken. 10 mogelijke web2.0 toepassingen KLIK
10. Link tussen de elementen uit PSE en de website Theodore Gray KLIK

C. Eerste navorming gepland op donderdag 28 november
Reeds 34 inschrijvingen!!
Het volledige programma is gekend:
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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
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-di 12 mei: Chemie elke dag (proevencarrousel met eenvoudig materiaal)
D. Chemieleerkracht.be op het VELEWE congres
Op 16 november verzorgen we een sessie op het congres in Heverlee

E. Chemieleerkracht.be komt naar je toe
We hebben op 23,24 en 25 de eerste reeks navormingen van chemieleerkracht.be georganiseerd.
Met een zeer gevuld programma en heel veel materiaal konden we 18 leerkrachten zeer goed
boeien. Een zeer geslaagd initiatief en hoogstwaarschijnlijk voor herhaling vatbaar.

F. We verzorgden op Playfull Science een stand rond chemieleerkracht.be:
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Partners chemieleerkracht.be

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

