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Nieuwsbrief juni 2020: chemieleerkracht.be 
 
Lees:  
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

A. Chemieleerkracht.be website + facebookpagina  
 

 
De voorbije maand zijn : aantal bezoekers: 

 
Dit betekent bijna 1.200 bezoekers elke dag van de voorbije maand 
De voorbije maand: aantal bezoeken:  

 
Dit betekent bijna 1.800 bezoeken elke dag van de voorbije maand 
 
 
Ranking website 

 
 
Bezoeken facebookpagina KLIK  

Lesvideo’s over redoxreacties, thermo, reactiesnelheid, chemisch evenwicht, 

biochemische stoffen, polymeren inclusief oefeningen 

Op 7 mei noteerden we het 1.000.000 ste bezoek op chemieleerkracht 

De kaap van 10.000 views op het youtube kanaal is bereikt 

We zitten in de top 500.000 wereldwijd met de site! eindelijk 

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


2 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

B. Nieuw  op chemieleerkracht.be  !!!! 
 

1. 10 cartoons chemie en corona KLIK 
2. Ingesproken video’s: 

a. Neerslagreacties + oefeningen 
b. Thermodynamica + oefeningen 
c. Reactiesnelheid + oefeningen 
d. Chemisch evenwicht + oefeningen 
e. Kunststoffen  
f. Biochemische stoffen  
g. Redoxreacties + oefeningen 
h. 16 nieuwe stoffen in de stoffenlijst KLIK 

3. 12 nieuwe bordspellen : bouw van materie, bouw van atomen, PSE, chemische 
bindingen…. KLIK 

4. 15 proeven met methanol KLIK en 22 proeven met soda KLIK 
5. Android Apps in chemie in alle hst + ook de virtual labs KLIK 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/chemie-en-cartoons/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst10-neerslagreacties-2/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst10-neerslagreacties/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst-13-thermodynamica/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst13-thermodynamica/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst-14-reactiesnelheid/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst14-reactiesnelheid/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst-15-chemisch-evenwicht/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst15-chemisch-evenwicht/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst17-kunststoffen-les/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst-16-biochemie/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst12-redoxreacties-2/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst12-redoxreacties/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/stoffenlijst-stofklassen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-1-spellen/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-9-spellen-film/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hoofdstuk-7-spellen-film/
http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/hst18-uitdagingen-en-projecten/
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6. Molviews van alkenen, carbonzuren, alcoholen, halogeenalkanen, enkelvoudige 
stoffen, binaire zuren. KLIK 

7. Chemie in dagelijks leven 10 artikels van wibnet.nl en 15 van nemolink.nl  KLIK 
 
Nieuw op Youtube: 9 proefjes 
KLIK 
 

C. Twee nieuwe paradepaardjes  van www.chemieleerkracht.be  
Zijn verder aangevuld! 

 
 
Onze bundel afstandsonderwijs chemie vierde jaar versie1 is samengesteld (op 3weken tijd), met een 

fantastische inzet van onze studenten tweede jaar chemie  

Link: https://www.bookwidgets.com/play/8UUK8Y?teacher_id=6268783509372928  

 

De bundel afstandsonderwijs chemie derde jaar is ondertussen ook verder aangevuld door de 

fantastische inzet van onze studenten eerste jaar chemie  

Link: https://www.bookwidgets.com/play/BQPXBP?teacher_id=6268783509372928 

 

 

Men bekomt via de site vrij de leerlingenversie. 

http://chemieleerkracht.blackbox.website/index.php/modellen-in-de-chemie/
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
http://www.chemieleerkracht.be/
https://www.bookwidgets.com/play/8UUK8Y?teacher_id=6268783509372928
https://www.bookwidgets.com/play/BQPXBP?teacher_id=6268783509372928
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D. Geplande navormingen in 2020 -2021:  
 
 

We hopen minstens volgende navormingen op te nemen. Details volgen later 

Navormingen voor leerkrachten chemie, natuurwetenschappen, STEM voor volgend academiejaar: 

-Chemie en het werken met chemische stoffen in de nieuwe eerste graad SO: september 2020 

-De nieuwste werkvormen en ict-tools  toegepast in chemie/natuurwetenschappen : november 2020 

-Chemieleerkracht.be in je school: in overleg zowel op locatie als in de UCLL Diepenbeek 

-Interdisciplinair werken met de cluster natuur/ruimte/techniek eerste graad SO: maart 2021 

-Projectwerk, onderzoekend leren en zelfstandig leren in chemie tweede graad SO: mei 2021 

 
 
 
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

