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Nieuwsbrief maart 2020: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
 

 
De voorbije maand zijn : aantal bezoekers: 

 
Dit betekent meer 1.000 bezoekers elke dag van de voorbije maand 
De voorbije maand: aantal bezoeken:  

 
Bezoeken facebookpagina KLIK  

 
 
Cijfers over het Youtube kanaal  

 

 

Nieuwe records rond berichten op Facebook! 

GO³ project in KHJ Hasselt loopt als een trein. 

Inschrijvingen voor 19 maart en 1 april naderen de 85!! 

Eerste wetenschapsdag met studenten OF1: leerlingen Agnetendal waren in hun 

nopjes 

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
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Instagram 

 
We zijn hier gestart met het posten van IGTV- fragmenten 
 

B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 

1. 14 nieuwe stoffen in stoffenlijst KLIK 
2. 9 nieuwe proefjes in de experimentenlijst KLIK 
3. 50 verschillende bereidingsprocessen voor kaas. KLIK 
4. 20 proefjes met koper KLIK 
5. 20 proefjes met sucrose KLIK 
6. 20 nieuwe calculators KLIK 
7. 10 webtools links samenwerken KLIK 

 
Nieuw op Youtube: 6 proefjes 
Kleurenregen, regenboog met suikerwater, drijvende kunst, zilverspiegel, sticky ice, rokende 
pingpongbal. 
KLIK 
 
We vullen de lijst van stoffen aan met de link naar de COS brochure! 
 
 

C. Wetenschapsdag leerlingen Agnetendal Peer: 18 februari 

 
Op 18 februari hebben we de eerste wetenschapsdag georganiseerd met studenten eerste 
jaar chemie. Er kwamen 25 leerlingen van Agnetendal Peer op bezoek. Het was een zeer 
leerrijke navorming met goede inzet van onze studenten en een goede interesse 
wetenschappen bij de jonge leerlingen. 
 

D. Navorming stem_KAAS  op 13 februari 
Donderdag 13 februari namen 8 leerkrachten deel aan de sessie STEM Kaas en dit in 
samenwerking met Alimento. We maakten kaas, een kaaspers, turbidimeter en gaven 
schematische samenvattingen over het productieproces, de indeling van kazen en heel 
veel links naar extra info. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fstoffenlijst-stofklassen%2F%3Ffbclid%3DIwAR0MDPSwybRMbJBJOt6TDTWVtoYO9y7nvdxjyb532LyA60b-EdiXTiJhhuE&h=AT1Rx9zNh4-hy9PfZC8o3GKNt8w8u0yHwA4VJ2p6Yy8LQUTaPdSmvzKxpO4G-GaIjHoofmD1rW5JyfHA6JC-xp8LQlT3wvYk0DcZUhiwH-zo18nBpT5RXY8p-g_x8rjBHIEJs7HnS--lKazMtqCG7V7uuODlB8eHWVMtqnjQN9E3BVSrBVy5EMYxuPUrrZhbP2ZoSTJcep5rmCabjsViqzbcOtaQACwi29o7_dAtbV-q76Ht1Ol7R4xetoSktxCUnzjT3kTOSvpx-wq6WzrbuAPX2q98T4BDptsEjZnv7ekipz9XjT6tyh_WD4q4Qo-YLF0OlirKE3-b2qrrwsG9oCaBmLfMtJ_DKOdOXMVCfitvitfnPexAnVq53kgsabDSkqRV8cQ028fJQMcRMwdU37z_f3kJmRgLfDpvHiKDCZegdel0QYRf1CE0b0Q18QPYQ0DxQ38I3ESSjIqISig44nR1OZD6rbD_4ZCMJI6sRNVekvT_H2pm-BWffkzPwHMxTowRA_Rjo4xd51Oc5r39CJGqaiCIfG2T_hS2V8Fzc7SCjV35pMUBMc3nhJrVN_DOjYWa71iv9N5S0UHRe1ExM1D74dmlnInX4osWPV1kDcz4SYhQkX-1OSzp64pBvzU3dpKbo29m1gPT6-3YZ0fm3v6Y
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fonzichtbaar-schenken%2F%3Ffbclid%3DIwAR3-YoAUChTvHj0Ppxp4MzKjq4t1pTDafSly1C5urxUabtrBzoG3C8zk7cg&h=AT148DK8XrGP95V-Df4CyZKZY7kW9DxCsEoTlqPT1gIAOXvBhH508FdWQgY75GzxKOTd9b27ViD5mhwc1qoioSqSmOIcv4-wy9iVp5wDGngSwTjKG6b01AMXA-g92TfgYNlZuXUoo4S-k9HvTuIQRy-D6sCazOTPQjmu4vJ4VlKG166UURrF-N4j4SW5pTymaU939kMXJrINTcTLFmLJVOkT5xrmZ0Tl-OfH7tmmAt-ZVm8TbDWs4jTsIAJIt7QVqROzHEKAPb0Fazgf_1e2Uid688wp9LJ20ReP4-nhL-nwswPE0BHJATY4RzJ1nWU77uiaKh84KnwxcCYGufO9yb_1qQZ-FcltkFH1na4znhEqm-YmlLeyDWFVqHCQhtZb-NM10umCjaluHRjnZe2-KTJYzfDOK5MjCODp67k8Mcky5tP2Ks7LVeQbqQtASYK9MPmZpoj3SoTmNi-GaM4_rOesmBTgPypIPvuwqM31hJhkn5ZRmAHV0nvAZna76lKwejdFGT67R3s3_rgZ7PSTGkKvtQgNida3U3_dstfZMsbQ8PpXc_uOIJGAZgmvkEGtJGgebJdB90QUidiR2UZhf36fgGh3Os12qufuvaQ1sOroCpdBTnaSNiPuLJ6el0XRSHzLflAxmyUPGdARnUoALAw1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fproductieprocessen%2F%3Ffbclid%3DIwAR1b7uzqpfVLBctlpcIaozvOIr6bmHU-qjQzds-LjUWt8WFEXJF40o-KSRc&h=AT0axjhIgfg844MUJ1ZxDlnIG7a3zcmHldlBVqPQwoAlXvc09WsoRnOVfbG1UyvBxHlvxGiT5uWifeTYgndhAFpfDYZZ42S1HNP7Wlv5-MhmGRI3Fh4DjuLX971CgU89z8UAbzlzQVodLB9gSefZNWyUdUcv8jPmkFKbanTrpH-3TAW9dGDY7J3GUdfTtqKaUsMN_aGAxYu3UZRoyj7KzY8SAm9O5I-C0RnBI5JdrIdSPilRVayph-U0QoZdfCdn2vHw6x12uaiF6KixQMfeN0rgEDlLi9ibCMzq2-I9DM7IXXMwLrmiOT8J7v1nbkMymc2VWIFyu5noMOdSkSeQ46G8wmoH2Gjj0-7k8pdZ7YljbPbxFsMXoRhnxpJJL0w9K3Exh_NoBrDg0ZDlXHucDotCUPBsoPidzRWfzIcueq4ugUy1oRCNboq1znDC93rkti05EalekJigyzeUpWv_2aLnYA0mghORlCmnxPmojK304--7dQ2OB4eVAXqbrxfk47G5iseXh_6GyXJSMbv_CNK9eUYt6pB4WnU4HduyGrVGtOhSz59IDYIXVy0fgCw-ECkqI6i7fV2vwzZ_GARZppyVChxF3ncUchPdLG6tAuQYuu4HvtDD9qpY-5Szg_AOkh1jlJTQq31iOg4dt_4TlBU9
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fhoofdstuk-7-spellen-film%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UlFIn0WTXYThk4aLbSiDq5LdED0-GneUqaW29BEVKoGZKIDkQBCTkYJs&h=AT1yIm99ChCjnO8fVRfGDor4NOjpDzzyX4xmu9Q5DTaBkelHOJOj7JjzPQIoQvV4afuaJN5y4s_WkvbwUvWlbP0sT34RP5JG9lwX9wjmQpp5hH790xxtXxy3UtB6YSiUsVc8K7niOrprJKL_hBhTrZb-WlP_QVq0eUCGt0D7STS0JrG3C-YyCt7XRalD8_gn8vgBOGWuRqszI8JHlQzin5Do5cginTYkXczQPXbOiQo-kqbCALBp7RKpfy6PcoctfcVXSyVGNeGL9pJRxic-LNtBRlAMHjbFMpm9TEqTfr5uAvwzluzWYEG3s2MLixYcuxVr4-HdOaXYwrjTp6JxA-V52qtEaLdlF45k7kLgM9ek7Rh56No54QTMN-Jhft-yQPU7EbwX0RJBc3w55gJ1wPJpS_s5gURkbRYBS8DD61OLC2rxjDiikdvvBlElICZSXqpZgIYznOTPFrUqIhwSEWc-J9BsK8vaOKmMxQMcdgRvsKO9FTrtVzHoTMxpOha74wP390gI1yZFoUX7lWIzCUWWazV6DKpnpgvONCCkBJxIn0HMmKUPP5lQK9c2EtScRATd3U_2dtKRetbwdbXGraV6u3qShRlEJP8drDC_-_ZyYgPK-Qdu1VNliI8sJnnujzR5Tiyzlw8gPqM6PwUCmUKt
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fhoofdstuk-16-spellen-film%2F%3Ffbclid%3DIwAR2kbJKO06C4qN5i1jLBnQUWroHm1DcThan6qppLjyEVWYQ9lgKdFA7L5iA&h=AT1UUcoxIADltJM_nYDRg0eect9Y6cXUaaEBWpq2VLkDI9_pCOyx_qhOKuY7SO38ZcIWmwtILejSnoJiFNOD2JP6V_DrBbLyRfekCiKpphpWDXfyHZ1IvOZFTJLZoGX0PaDZqBhHPByXriIG8fP5TThpI77meqEfb_W1geponuGJmhR-NuzXe5_5RLwd9MuECuRzmfPQmnBS322MrIa6MtlhQGOP8t3ndbj2rT898eVtKond-Txi6d5BYiLUnmxP5VelT7nrAx0dQUKu3q_GLvve_hHe_hppYdvJi5blltdK3_cXEmaNqEbNAZ_wxcvOIQSgLANKXXLQRN7JU70W9ATvoqy67BzAm8RQCgtByY-IwPbeCc-1K7Tf1IB14H0tqjDi-tpC-uSw0xNgli6Z3b0FmuP376Ckbeiw_EV97Fi8LRlW8Voapwg-2M0NdoZMN6cHtLj0JfQnD9cK5ELbJMW3o1AIVsPOCuwQyzidJgXMEOVubwTty7nv2O3aRLgu6__McB6N6Fy7jhMt0-UaxOZyMOmzJhhCbrY9pnEbJUVB_h4qCsDNUhPUhMmziBfrhRn7xeDEZdJqZEAWLq8etIuPptPyMPqP0fSwJuTX1NveHGR-97f_T9pJMQnK89HeWtrH27nVeJ6YrEf-OFgxIQlb
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fchemische-calculators%2F%3Ffbclid%3DIwAR1mwk_z2Q83rPdcXaIGgYb1yUabkl8HgbDyCtRezSNJUH0h5dvO6lxa5Xc&h=AT0MKaOkXNdmcFToaroObU4UhhPYzsdybGhZlEtvLi8q7KTBqxxY2l_C1GQ6JlmyzX2w6FBhPRMv2Mf2kZ2cxTpUmvhtRMMXU3XH8rjoe_0aOvdueN8Bserf0-jTdK3LT8ae_EmXs5GLi6bJsCCe7ceCetLFcYjQRb8dGSX8ZvAqIcsIIQ3UYxjAxUuawzYClYC9-jS8r1MlK7b2kKzs2T4LwEL1IsgCURGQHevNSfYkGRAj8gkdUd84S_nPOjTLyAkUgOWrbOtpUZxUVXM_ujQVUYM1Asunx47nIXi9aMDNRNekVUpNWTPLjP7ToSMRQaP71Z55euX30mV2415UpBX7F8J7wWT72orx9KPnLiEDbfPg8yGPqh0VwJqy4670_PW3KUvCRldLv0eq1LAVB8Wg1YG8MN9bfwSAHOIvb1-Ec8ivMsWeQwjZPB1C8o1M1FiRHhr_9wSdm-isgkmywuiCZKIWQ0Kpp1bO2gyYw4wD50j1tHfPZWLeom22DM2HIoN7TQI_L0hzQlTVXDDEF2NmzPwd3i-0bVVTid6uuIUnLCo1sN6fgqhGZMuYWK_vZrOaJU1lKR747SyMY3QNA4zD5K663xQsJi719f8OO3XWaKuA6WEZOvMicSoGzBm2p48ubS-7ZwdKthHsz8rXVAyd
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fchemieleerkracht.blackbox.website%2Findex.php%2Fsamenwerken-web-2-0%2F%3Ffbclid%3DIwAR1kz_d7wPhiUMXRiOVCdmzCrFJi-C3ANpHBif12aloLJg5U8m-_OmK84oE&h=AT2I0T8Jgmb99Cox_R-7fD3TmXGOGbG2-cgiO48vTJmXAtKx5lDyRqcxqIrsBGQKi_JI126fd7-wAvGMImN4T4HFxwdzaXlNp41S7zdUkZOvcLn41pw0CnhuQo7nMstfqQDGggop_ydiJjBmuoEo-IWN84qbHAV8S3tkS9tjuBFnSzYEiHBxmfZYtPMG4RqX_1V6qXjpXKk66pMJWfert-pmK4lIl5KQBsr7oUbLmcNWianXc_KE9ckqVLfMfX_jUObOj6Qfmp2_xJkyi1rG6itoxRnMQxSB7YHEq4XU9w7E2cwhie9HLNvBQEmYOsDKIrXpOrSLFU1bElZoiYO4_z6hrH2fSCZazfpkTKTHoslAtimDhVbddYYlMRabWIDr19FA8K3F7hlwmM1JyIhYV0dVHb25xo_WHK3UnedNyhWH8ni7S4TEXOb9UyKsCpJOhvrBfn0gnmV-Luo81ortBX3_taESq5KBVv5aRDBI4t5P9rLQu5tXfL0AxyUffPKfPMqYS3OyyET_ftiUizF8BghyMaDfh_SNbuCFk7e_POYK_bSnA9_rbx8cJX6YyjLDz8r1YuHe9PYD6gcWqsAp72WitvcCMHbM41_SwfuCSNefSmi1kTNAt6jwocFBy2AqyaxmGwMUBQebkOc1249QteGs
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8OiDMzuQ09k%26list%3DPLIprpqnBnY7LABtWihvKXuup0D1jC7lIL%26fbclid%3DIwAR0Yx5QwZM9tQyWtO9uuvweVorToHb9zzof5NIfvM-hQgS14rjGFadA-0Ug&h=AT2B63YAXwlRWgoVjk4iu_m7KVR8FYmFBZ5fLQXMv_OIcuaSG6W2W-dtxNlkeztI-sVGAkdg68Y5kqaBRXNbAE2WeRV0-9wKO8iH5twPBklDPiBdXxPi7rCdhuRDVv5Q0etIj6ktHDShueoyDam2qym3Qwb9hkvG6yGGxRDlR__Ltmy2Bwzqocb8vsGzQL-LpEzsR3K7hJgxMrtwSFLbUqFVFbWyNg09MJXfgT3w8CfzLFo-I52kPqSrTBf7DU4F2DFCxwaNhPAUAQEml93lAJ3HChv1SoR-oOQcKroG8QMpt8AOiWF1ckYjrZGWMEEexJY54TQ9JupAEiI5maobCFbs3oRaNPM7X-N2nmesJbnL0ZfULlVhermYDiJUj7oEbuypS7zDLnMVokEKY4369sS7rB33imxFhTIQqM8gTMTHpcZ_MwLbljvlLsMAARru-tInGofjvN_HUtPmhZbrnr7krFehlq-wg5-MldlI3ydpFH62U5TBimSvueR9eBXClTPkqeHlGl-LSoPLlSqi2djggJjv_qSoF5eNvLxrbT_PUP0OA-6QSxFjoRS41cQy_6i_CSuhEyn4yK2FZ6aiiNT2r2dMdK68sFe_BedyUOB9E8gaoPmDRJipvUwVk6MDXVqnwkFB2EmpCPEx6I6m_YRy
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E. Uitrol van het GO³ project interdisciplinair werken rond fruit, energie en 
de fiets 

 
Tien studenten hebben reeds gedurende twee weken hun GO³ projecten uitgerold in KHJ 
Hasselt en dit voor 60 leerlingen. 

 
Link: persbericht 

F. Geplande navormingen in 2020 :  
 
Voor de navorming hebben we reeds 70 inschrijvingen!! 
 
-do 19 maart:  

 
Beschrijving: 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hbvl.be%2Fcnt%2Fdmf20200219_04856075%2Fstudenten-ucll-brengen-nieuwe-onderwijscluster-tot-leven%3Ffbclid%3DIwAR3SCvB2J6Dvyq5v8JrHhdSUNrUJ1pcq5GDdL5pURS9NvFyuR_uVc9t8zr8&h=AT08ilEPt7dLewONc9v3XPYBAIQk6idnnxRvw3yuGQxQaYH_1_YsnEhOVSuOf5yBjnaXEurT68bxg6VJjnoxwJaYQiU__McBURgQGS2VwHnNsFGHO6Vh1bL43n7FN4QI1s13V8iDi5ihV2lq20dayHCFPF3fW-ZyjluSaa_0T2_D5IfAwwEEo7BVTdfaRZocuxKpB_p_cpbgJtgmdT7opWhyIcmCV0mA0jXPfq_1qgcqPA3ARWcF3LjBjFTQC1kKHuMSCPprvNwgZAPO27DGmzAk7cmgMEN7UM4jn_WG5AAqNh-t5Mx9XL_GA0_cJQfmiKnS0HFSm26kNVWKxThA5y7kw94_ksE71Ac5_Uv0lOYyQ1dL_Ql_qofWe3ShDSVi6Ne-PI7_xVeTMbqux-WUatOZTbhEOTx_1pln2hF5nIDR8VRY6UrXjFgnlSPiJwjRlPqJ4bLhESRVqwHUZpFUpnuZk5sIiElOik7OQOPUCRXVW1eKWWbnoo0FFzLlFJXJhBKkMXpLTl9wcfPjNtS8hlwsZKWNI_1PJMcbQ2djO6IsxCVALafQQmPFtimZePlca_lENE5HuQXIiWwc7KjVuduSAxUXnMHZ0dGrmuxmngd7MXdHX1Le_ivSK-ZPtn8er58oeGl7S2WvsXosek1pmALc
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De hervorming Secundair Onderwijs laat meer ruimte voor interdisciplinair werken. Vertrekkend 

van leerplandoelstellingen, zowel cognitieve als procedurele doelstellingen, uit de cluster 'Natuur, 

Ruimte en Techniek', STEM-wetenschappen , STEM-techniek ontwierpen 4 studententeams 

(derde jaar Lerarenopleiding Secundair Onderwijs) van het domein STEM elk 

een lessenpakket met als thema’s: 

 de opslag van energie 

 inheems fruit 

 de fiets 

 astronomie  

De studententeams werden zo samengesteld dat bij elk lessenpakket alle onderwijsvakken van de 

cluster aanwezig waren. De begeleiding gebeurde door docenten van alle STEM-vakken. Na 

ontwikkeling werden de thema’s meermaals uitgerold in onze partnerscholen, geëvalueerd 

door leerkrachten uit het werkveld en geoptimaliseerd. 
Het resultaat zijn vier leerkrachtenbundels met leerinhouden van 8 à 10 lesuren en met per 

bundel 3 versies leerlingenmaterialen: één met een sterke begeleiding van de leerling, een 

tussenvorm en één met heel open, uitdagende opdrachten met een beperktere begeleiding.  Doel 

was om met elk van de 3 versies de zelfde doelstellingen te bereiken. In de mate van het mogelijk 

werd gekozen voor werkvormen met veelvuldig ICT-gebruik, werkvormen (escaperooms, 

Geocatching, webquests…) die zeker aanslaan bij de jongeren, verschillende presentatie- en 

communicatievormen . 

Uiteraard ontbreken geschikte evaluatietools, praktische tips bij de organisatie niet. 

Tijdens de navorming worden het afgelegd traject gepresenteerd, de lessenpakketten getoond, alle 

opdrachten uitgelegd inclusief de evaluatietools, aanwezige proeven gedemonstreerd, realisaties 

gebouwd.  

 
 
 
-wo 1 april 
 

Voor de navorming hebben we reeds 18 inschrijvingen 

 
Beschrijving: 

In de leerplannen van de hervormde eerste graad Secundair Onderwijs zijn een aantal 

vernieuwingen, veranderingen rond chemie, het werken met chemische stoffen opgenomen.  
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Tijdens de navorming willen we samen met studententeams aan de hand van mogelijke 

demoproeven, leerlingenproeven aangeven hoe deze veranderingen kunnen ingevuld worden. 

Bij de voorstelling van de proeven gaan we ook in op: 

-de nieuwe COS-brochure (chemicaliën op school) 

-het maken van etiketten via de website www.gevaarlijkestoffen.be  

-een risico-analyse maken van te gebruiken stoffen en opstellingen 

-het afvalbeheer van chemische stoffen en oplossingen: WGK-code 

-een laboreglement 

-interessante bronnen 

-tools bij het evalueren van vaardigheden 

-betekenis van H/P-zinnen en  

 
-di 12 mei: Chemie nieuwe werkvormen 

 
Beschrijving: 

Studenten chemie presenteren, demonstreren de nieuwste werkvormen: werkvormen bij 

experimenteren en via ICT-tools bij nieuwe leerinhouden. 

Wat dacht je van…. 

-Een escaperoom ondersteund met bookwidget-opdrachten  over de scheidingstechnieken 

-Een zoektocht met Tourtodo over anorganische stoffen in dagelijks leven  

-Atoommodellen en chemische bindingen aangebracht via PowToon en Moovly 

-De opbouw van PSE in stripvorm met Storyboard 

-Een virtualtour door de wetenschapslokalen 

-VR-lessen over het PSE, atoombouw en moleculen 

-AR: moleculen komen langs alle kanten tevoorschijn via HP reveal en Metaverse  

-QR-codes om belangrijke natuurkundigen, de chemische elementen te leren kennen 

http://www.gevaarlijkestoffen.be/
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-8 projecten: enzymen, vitamine C, kleurstoffen in de voeding, additieven, wijn, geneesmiddelen  

 uit de natuur, shampoo , zepen en detergenten. Telkens zes proefjes, presentatie via een Youtube   

 fragment, meten via Bluetooth 

 

G. Overzicht van dienstverleningsinitiatieven tweede semester 
 
GO³: 

1. Uitrol van het GO³ project in KJH Hasselt: Studenten GO³ presenteren hun projecten aan 
leerlingen 1ste jaar. 
Data: 2/3- 3/3 -4/3-10/3-11/3-16/3  

2. Uitrol van het GO³ project in Spectrum College Beringen  
Data: in de loop van maand februari-maart 

3. Navorming voor leerkrachten natuur/ruimte/techniek en STEM eerste graad: GO³ project in 
UCLL: Interdisciplinair werken in cluster natuur/ruimte/techniek aan werkveld  
Datum: 19/3 (de inschrijvingen lopen al massaal binnen nog voor we mails hebben verstuurd) 
 

Studenten OF1: 
4. Wetenschapsdag voor leerlingen 1ste en 2de jaar van Middenschool HH Bree door studenten 

1ste jaar chemie en fysica in HH Bree 
Datum: 12/3 

5. Wetenschapsdag voor leerlingen 3de jaar van Heilig Graf Bilzen door studenten 1ste en 2de jaar 
chemie in UCLL 
Datum: 3/4 

Navormingen voor leerkrachten met studenten Chemie: 
6. Navorming voor leerkrachten natuurwetenschappen/STEM eerste graad: Chemie en het 

gebruik van chemische stoffen in de eerste graad SO. In UCLL  met studenten CGP derde jaar 
in samenwerking met het VVKSO 
Datum: 1/4    Na de navorming wordt het materiaal verder uitgerold in de 5 provincies door 
leden van het VVKSO met een duidelijke verwijzing naar onze studenten/opleiding 

7. Navorming voor leerkrachten chemie/natuurwetenschappen: De nieuwste werkvormen 
toegepast op chemie inhouden. In UCLL met studenten tweede jaar  
Datum: 12/5 

Eigen dienstverleningsinitiatieven: 
8. Presentatie GO³ en www.chemieleerkracht.be tijdens het BetaTechniekdag in Haarderwijk 

Nederland 
Datum 26/3 (bekendmaking van vooral de site in Nederland) 

9. Presentatie tijdens “Dag van differentiatie” Pedagogische dienst Limburg 
Leren door interdisciplinair werken,  evalueren en creëren. In Begeleidingsdienst 
Kiewit/Hasselt 
Datum: 27/4 (zowel GO³- chemieleerkracht.be – KeyLock komen aanbod en dit in kader van 
dienstverlening dat we aanbieden met studenten) 

10. Presentatie tijdens het ETEN-congres Billund Denemarken: GO³ en de site 
chemieleerkracht.be 
Datum 23-25/4 (Presentaties samen met Ann Emonds) 
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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

