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Nieuwsbrief april 2020: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
 

 
De voorbije maand zijn : aantal bezoekers: 

 
Dit betekent meer 1.220 bezoekers elke dag van de voorbije maand 
De voorbije maand: aantal bezoeken:  

 
Dit betekent meer dan 1.825 bezoeken elke dag van de voorbije maand 

 
Bezoeken facebookpagina KLIK  

 
 

Records in bezoekersaantallen. 

1225 bezoekers elke dag!!! 

12 nieuwe spellen – 80 proefjes voor kinderen -22 posters als 

leidraad voor proefjes 

Alle navormingen van dit jaar spijtig genoeg geannuleerd. Nieuwe data worden 

gezocht !! 

We werken aan digitale lessen chemie tweede graad 

https://www.facebook.com/chemieleerkrachtbe-1498936547081073/
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Cijfers over het Youtube kanaal  

 

 
 
Instagram 

 
We zijn hier gestart met het posten van IGTV- fragmenten 
 

B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 

1. 30 Handleidingen webtools KLIK 
2. 16 nieuwe stoffen in de stoffenlijst KLIK 
3. 6 proefjes in de experimentenlijst KLIK 
4. 8 uitgeschreven proefjes voor kinderen KLIK 
5. 25 verschillende fermentatieprocessen . KLIK 
6. In de stoffenlijst een lijst met qr codes van stoffen voor eerste graad KLIK 
7. 22 posters met proefjes  met kinderen KLIK 
8. 20 nieuwe contexten KLIK 

 
Nieuw op Youtube: 15 proefjes 
KLIK 
 
We vullen de lijst van stoffen aan met de link naar de COS brochure! 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/toepassingen-i-d-klas-web-2-0/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/stoffenlijst-stofklassen/
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
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/proefjes-lager-onderwijs/
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
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/stoffenlijst-stofklassen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-in-dagelijks-leven/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-in-dagelijks-leven/
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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C. Wetenschapscarrousel HH Bree op 12 maart 
Waarschijnlijk ons laatste dienstverleningsinitiatief. Meer dan 200 leerlingen kwamen 
langs voor de proefjes. 

 

 
 

D. Geplande navormingen in 2020 :  
 
 
-do 19 maart:  eventueel naar 9 juni verschoven 

Voor de navorming hadden we 90 inschrijvingen!! 
 

 
Beschrijving: 

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. 
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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: naar september verschoven 
 

Voor de navorming hebben we reeds 23 inschrijvingen : geannuleerd 

 
Beschrijving: 

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

vernieuwingen, veranderingen rond chemie, het werken met chemische stoffen opgenomen.  

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 

http://www.gevaarlijkestoffen.be/


5 
 

-betekenis van H/P-zinnen en  

 

-di 12 mei: Chemie nieuwe werkvormen: geannuleerd 

 
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 

-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 

 
 
 
Partners chemieleerkracht.be  

                                      
 
Filip Poncelet 
Filip.Poncelet@ucll.be   

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
http://www.breakingscience.be/nl
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Docent chemie  Lerarenopleiding BASO UCLL Limburg  
 


