
    

 

 

 

W&T café: Chemie kleurt je les 
Experimenteer met kleur en verf en ontdek de toepasbaarheid van chemie in de klas   

Inspireer uw leerlingen met chemische experimenten en maak ze enthousiast zelf te gaan 

onderzoeken. In dit W&T café staan verf en kleuren centraal en gaat u experimenten met makkelijk 

te verkrijgen materiaal. Experimenten waarin gedifferentieerd kan worden naar niveau en die 

aansluiten bij onder andere taal en beeldende vorming. Dus bent u die leerkracht die aan de slag 

wilt met W&T en kunst? Kom dan naar dit W&T café! U ontdekt nieuwe activiteiten die u direct in 

de klas kunt inzetten.  

Dit café zit werkelijk boordevol met boeiende experimenten. Altijd al eens willen werken met 

chromatografie, een scheidingstechniek waarmee mengsels van verschillende stoffen gescheiden 

kunnen worden in hun samenstellende componenten? Dan kunt u uw hart ophalen en aan de slag 

gaan met stiften, M&M’s, snoepjes en een T-shirt. Daarnaast leert u alles over de eigenschappen van 

verf en leert u om zelf verf te maken. En hoe uw klas aan de slag kan gaan met deze leuke 

experimenten. 

Programma 
14.30 – 15.00 uur  Inloop met koffie & thee 

15.00 – 15.05 uur Welkom 

15.05 – 16.00 uur Zelf aan de slag    

16.00 – 16.15 uur Pauze 

16.15 – 16.25 uur Wat heeft u net gedaan? Hoe zit het ook alweer?  

16.25 – 17.00 uur Hoe is dit toepasbaar in de klas? 

Praktische informatie 

Wanneer: Woensdag 13 maart 2019 

Tijd: 15.00 – 17.00 uur 

Waar: Exploreon, iPabo, Rubenslaan 2-6, Alkmaar (Let op: dit is het nieuwe adres van iPabo)  

Voor wie: Leerkrachten werkzaam in het primair onderwijs 

Kosten: Dit W&T café wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het EWT. We kunnen deze 

bijeenkomst daarom kosteloos aanbieden. 

Aanmelden: via dit formulier  

Het W&T café wordt gezamenlijk georganiseerd door Hogeschool iPabo, C3 Centrum Jongeren Communicatie 

Chemie en NEMO. 

 
 

 

https://www.iederkindeentalent.nl/wt-cafe/#aanmelden


 

 

 


