
ICT in het vak CHEMIE

Navorming i.s.m studenten baso chemie  of-2 + 3

Filip.Poncelet@ucll.be

Donderdag 29 november 2018

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be




Hoeken

• Hoek1: R1.17:     Julie Geens - Merle Van Stipelen

• Hoek2: R1.20B: Evelien Mertens

• Hoek3: R1.20A: Tom De Mulder - Michelle Aussems

• Hoek4: R1.32 : Jasmine Dirkx - Dorien Marechal - Martijn Duchateau

• Hoek5: R1.32:     Goele Mentens

• Hoek6: R231: :    Femke Peeters

• Hoek7: R232: Mathias Alen - Maarten Bakkers



Dagindeling

• 09.30-09.45u: Ontvangst

• 09.45-10.00u: Verwelkoming

• 10.00-11.45u: Doorlopen van 3 workshops 

• 11.45-13.00u: Middagmaal

• 13.00-14.10u: Doorlopen van 2 workshops

• 14.10-14.30u: Koffiepauze

• 14.30-15.40u: Doorlopen van 2 workshops

• 15.40 - ….    u: Afronding/evaluatie



Map

Digitaal via Wetransfer

• 1. Etiket : naam – school – startgroep

• 2. Bundel

• 3. Maaltijdbon: soep/brood – middagschotel – nagerecht – drank

• 4. Aanwezigheidsattest

• 5. Evaluatieformulier

• 1. De presentaties

• 2. Een aantal handleidingen

• 3. De uitgewerkte escape rooms



Hoeken

• Hoek1: R1.17: Bookwidget – PHET-Calculator

• Hoek2: R1.20B: Escape room

• Hoek3: R1.20A: Ipad apps - chemist – beaker

• Hoek4: R1.32 : ChemCollective – Simulaties - Animaties

• Hoek5: R1.32: Spellen

• Hoek6: R231: Escape room

• Hoek7: R232: Virtual Reality



PHET-Colorado

Met behulp van uitgewerkte werkblaadjes onderzoeken we het gebruik van deze simulaties 



Chemie games in bookwidgets
Aan de hand van enkele voorbeelden ontdek je de mogelijkheden van games met bookwidget



Virtual Reality met MEL-chemistry

Chemie door een 3D-bril. Ontdek zelf de mogelijkheden van VR aan de hand van 40 chemiefragmenten. We 

werkten hiervoor een aantal werkblaadjes om de VR ook in de klas te gebruiken.



Chem collective -of Yenka

Bouw je eigen simulaties in een virtueel chemie-labo



Happy atoms

Bouw een molecule, scan het en bekijk de info: toepassingen, eigenschappen…. Bouw alzo meer dan 2000 

verschillende moleculen



AR in chemistry 
Wallame, Augment, Arloon, Elementio….



Gezelschapspellen
Kwartetspel: organische stofklassen

Ganzenbord om gedrag van stoffen in water te bestuderen

Schaakbord / doolhof met neerslagreacties 

Aneergana : neutralisatiereacties



Theorievorming via simulaties op de tablet 

Ipad en Android apps van Roman Volinsky – Wolfram – Vladimir Vascak – …



De Ipad als meettoestel

Aan de hand van korte labo-oefeningen illustreren we hoe de Ipad een hulpmiddel kan zijn bij eenvoudige metingen



Online webtools chemie

Chemdoodle, chemsketch, alfa wolfram, sigmaaldrich ….



Escape the classroom

We stellen een escape-spel voor rond het thema stofklassen. Via opdrachten/oefeningen vind je de sleutel.



www.Chemieleerkracht.be
de portaalsite voor chemie/STEM/NatWet-onderwijs     
ontdekken via “25 schatten”

Filip.Poncelet@ucll.be

http://www.chemieleerkracht.be/
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