
Chemie over het muurtje

Studenten chemie OF2/OF3  presenteren…… 

Filip.Poncelet@ucll.be

Donderdag 28 november 2019

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


Dagindeling

• 09.30-09.45u: Ontvangst

• 09.45-10.10u: Verwelkoming/ info 

• 10.10-11.20u: Doorlopen van 2 workshops

• 11.20-12.30u: Middagmaal

• 12.30-14.15u: Doorlopen van 3 workshops

• 14.15-14.30u: Koffiepauze

• 14.30-15.45u: Doorlopen van 2 workshops

• Afronding



Map 

• 1. Etiket : naam – school – startgroep

• 2. Bundel 

• 3. Groepsindeling

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

• 5. Aanwezigheidsattest

• 6. Evaluatieformulier



DIGITAAL    

• Onderzoeksvraag

• Voorbereiding

• Uitvoering
• Werkwijze

• Waarneming 

• Veiligheid

• Reflecteren
• Reacties

• Besluit

• Bronnen

+ links naar de filmfragmenten van de proeven

+ materialen om TOURtodo in de klas toe te passen



-OVUR-methode 
-benodigdheden + beginopstelling
-uitvoering +  resultaten
-ondertitels 
-verklaring op niveau van gebruiker 
-correcte uitvoering van handelingen
-veiligheid



Hoek1: Gerben + Céline : Chemielokaal

• 1. Aantonen van fotosynthese met waterpest
• 2. Extractie van DNA uit een banaan
• 3. Blauwe bessen als zuur-base indicator
• 4. Het bloedend hart
• 5. Verandering van water in wijn
• 6. Chromatografie van bladpigmenten
• 7. Kombucha
• 8. Magisch water
• 9. Piranha vloeistof
• 10. Traube cell



Hoek2: Daan + Fabrizio : Chemielokaal

• 1. Jood-bloem
• 2. Onzichtbaar schenken
• 3. De sinaasappel en de ballon
• 4. Magnetisch slijm
• 5. Vloeibare geleiders
• 6. De zelfgemaakte batterij
• 7. Het plastieken blikje
• 8. Oplichtende markeerstiften
• 9. Schrijven met melk
• 10. Gekleurde vlammen



Hoek3: Jeroen + Jonas: Bio labo

• 1. Communicerende vaten

• 2. Explosief zilver

• 3. Magnetische lucifers

• 4. Muziek met droogijs

• 5. Suctiekrachten

• 6. Blauwe letters op een geel papier

• 7. De chemische tuin

• 8. Doorzichtige cola

• 9. Hologram

• 10. Motorboot

• 11. Onderwaterregen



Hoek4: Merel + Lies: Bio lesdeel

• 1. Dendrieten
• 2. Geheim bericht
• 3. pH regenboog
• 4. Snoepjesbord
• 5. Spiegelen met water
• 6. Kleurenregen
• 7. Regenboog met suikerwater
• 8. Originele stempel
• 9. Bloeiende bloemen
• 10. Drijvende kunst



Hoek5: Romy + Lise : Fysicalokaal

• 1. Chocolade en ei experiment
• 2. Geheime boodschap
• 3. Stuiterende zeepbellen
• 4. Zelfgemaakte sneeuw
• 5. Melk en kleurstof
• 6. De chemische auto
• 7. Ei in de fles
• 8. Smoking pingpong bal
• 9. Sticky ice
• 10. Zilveren spiegel



Hoek6: Bram + Goele + Julie: Fysicalokaal

• 1. Bengaals vuur

• 2. Kalkwater als CO2-indicator

• 3. Noorderlicht

• 4. Citroenvulkaan

• 5. Wolken creëren 

• 6. Mottenballen kristallen

• 7. Sneeuw maken

• 8. Egyptische nacht



Hoek7: Evelien H + Martijn + Evelien M: Aardr



Websites chemieleerkracht.be /
STEMleerkracht.be



Vertoningen op 1 week

Bezoekersaantal op 1 week



Initiatieven op school
Activiteiten
Nieuw op site
Nieuwe projecten

Chemieleerkracht.be 

KLIK

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


Youtube kanaal

filip.poncelet@ucll.be

https://www.youtube.com/channel/UCA0daeEzyG0PlFlm00K-
FRA

https://www.youtube.com/channel/UCA0daeEzyG0PlFlm00K-FRA






Instagram-kanaal

filip.poncelet@ucll.be



Hoe kun je www.chemieleerkracht.be gebruiken in je klas ……? 

Filip.Poncelet@ucll.be

Woensdag 22 januari of donderdag 23 januari

https://events.ucll.be/chemieleerkracht2201

https://events.ucll.be/chemieleerkracht2301

http://www.chemieleerkracht.be/
mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
https://events.ucll.be/chemieleerkracht2201
https://events.ucll.be/chemieleerkracht2301


Hoe kun je www.chemieleerkracht.be gebruiken in je klas ……? 

Filip.Poncelet@ucll.be

We komen naar je school ….
https://events.ucll.be/chemieleerkracht.be

http://www.chemieleerkracht.be/
mailto:Filip.Poncelet@ucll.be
https://events.ucll.be/chemieleerkracht.be






























Cluster Natuur/Ruimte/Techniek - STEM-pakketten:

Inheems fruit – astronomie – de fiets – energie-opslag

Studenten  STEM GO³ presenteren…… 

Filip.Poncelet@ucll.be

Donderdag 19 maart 2020

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


∙ theorie, een lessenpakket uitwerken gekoppeld aan de nieuwe cluster 

“Wetenschap, ruimte en techniek”; in totaal 8u à 10u. 

∙ werkbladen rond de te verwerken theorie: variëren in aanpak, in ICT-tool (3 

verschillende versies ontwikkelen van open tot gesloten aanpak), 

leerkrachtenbundel ontwikkelen rond bijhorende theorie

∙ evaluatie voor leerlingen (verschillende versies, afhankelijk van het type van uitrol,

∙ eindproduct: bachelorproef-bundel met al het aangemaakte materiaal

• ontwikkelen van een introfilmpje voor de testklassen: 

• 3x uitrollen in scholen:

• navormingsdagen

∙ uittesten in de stage: in de ingroeistage (indien mogelijk)

∙ Werkveld: www.chemieleerkracht.be

Concrete aanpak

http://www.chemieleerkracht.be/




(Belgisch) fruit



BIONICA  ---- De fietser



Astronomie



Chemie in Natuurwetenschappen/ basisoptie Wetenschappen

STEM(wetenschappen)

Studenten chemie OF³ presenteren…… 

Filip.Poncelet@ucll.be
Woensdag 1 april 2020

COS-brochure – RA stoffen/opstellingen – demoproeven – een wetenschapslokaal is – etiketten –
afvalbeheer – gevaarlijkestoffen.be – bronnen – basisvaardigheden 

Trayout in UCLL Diepenbeek  - na paasvakantie in gans Vlaanderen!!!!

Omgaan met risico’s bij onderzoekend en ontwerpend leren

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be


Filip.Poncelet@ucll.be

Dinsdag 12 mei 2020

Chemie en nieuwe werkvormen

Studenten chemie OF2 + OF3 presenteren…… 

mailto:Filip.Poncelet@ucll.be

