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Vorig jaar had ikvolgende tekstbovenaan mijn nieuwjaarsboodschap gezet:

" 1januari is de eerste bladzĳde in een leeg boek van 366 pagina's.
Maak er in 2020een bestseller van!

Wisten wij veel dat het eerder een horrorverhaal in meerdere delen ging
worden. Het slot kennen we nog niet,maar wel wie de booswicht is.

Toch gloort er bij het begin van dit nieuwe jaar een sprankeltje licht aan het
einde van de tunnel,vooral dankzijde niet-aflatende inspanningen van alle
wetenschappers over de hele wereld in hun zoektochtnaar een vaccin.

Het VOB-bestuur wenst al zĳnleden en hun familie een gelukkig,gezond en fijn
2021.

De coronapandemie maakt ons wel duidelijkdat we als soort Homo sapiens
sapiens niet ʻbeterʼzijndan alle andere organismen op deze aarde en even
kwetsbaar.

Het verkleinenof vernietigen van biotopen zorgtervoor dat het contact met
wilde dieren met hun reservoir aan infectieziektesvergemakkelĳkt.Hierdoor
kunnen ziektesvan dier op mens overgedragen worden. Ditnoemen we een
zoönose:een besmettelĳke ziektedie, onder natuurlĳkeomstandigheden, van
gewervelde dieren kan overgaan op de mens.

Covid-19iser zoeen die momenteel de hele wereld in haar ban heeft.Maar ook
de ziektevan Lyme, hondenlintworm, toxoplasmose en de slaapziekte zĳn
voorbeelden van zoönosen die we al langer kennen.

In de nieuwe eindtermen 2de graad kunnen we alvast gebruikmaken van de
actualiteit om de volgende competenties bijde leerlingenna te streven:

Inzichtontwikkelenin de basiseigenschappen van levende systemen.

6.10Deleerlingen leggen in functionele contexten de rol van micro-
organismen uit.

6.44De leerlingen situeren organismen in het driedomeinensysteem.

6.23De leerlingen leggen de rol van micro-organismen uit.

Maar ook het kritischen ethisch omgaan met digitale en niet digitale media en
informatie is zekereen competentie die we in onze lessen kunnen inbrengen. Zo
wapenen we onze leerlingentegen (deep) fake news berichten waarmee ze
soms overspoeld worden.

Marleen Van Strydonck

Lidmaatschap nog niet verlengd?

Heb je je lidgeld voor 2021albetaald? Dankjewel voor de spontane en vlotte
medewerking!

Is dit niet het geval, doe het dan zo vlug mogelĳk,anders is dit de laatste BIO-
nieuwsbrief die je ontvangt. Voor alle stortingen na 1januari krĳgje de lidkaart 4
weken na ontvangst van betaling toegestuurd.

Het lidgeld bedraagt

15euro voor leerkrachten (zowel actieven als gepensioneerden) en
sympathisanten (waaronder ook scholen en andere instellingen)die
enkel een digitale (pdf) versie willenvan het Jaarboek

23euro voor leerkrachten (zowel actieven als gepensioneerden) en
sympathisanten (waaronder ook scholen en andere instellingen)die een
gedrukte +een digitale (pdf) versie van het Jaarboek wensen

10euro voor biologiestudenten die enkel een digitale (pdf) versie willen
van het Jaarboek

18euro voor biologiestudenten die een gedrukte +een digitale (pdf)
versie van het Jaarboek wensen.

Je stortdit bedrag op rekening nr.

Vermeld in het veld van de mededeling uw lidnummer +hernieuwing
lidmaatschap +Voornaam Naam

De ledenadministratie

Waar blĳftmĳn lidkaart?

Ja, we weten het,we hadden beloofd dat de vroege betalers zeker
hun lidkaart zouden krijgentegen het begin van het nieuwe jaar,
maar…we wisten toen nog niet hoe de modaliteiten zouden zĳnvoor
de gratis toegang tot de ZOO,Planckendael en het Serpentarium.

Zoals je waarschĳnlĳk reeds op onze website hebt gelezen krĳgtelk
effectief lid (dus niet de sympathisanten, scholen en andere
instellingen) jaarlĳkséén gratis toegang voor elk van deze
attracties.

Toen bleek dat we van de ZOO hiervoor 'echte' toegangstickets
zouden krijgenhebben we beslist deze samen met de lidkaarten te
versturen.Maar je kan het al raden: we hebben deze tickets laat op
het jaar ontvangen, zodat gans onze planning in het honderd liep en
de verzendingvan de lidkaartennu pas op gang komt.

Gelieve ons te verontschuldigen voor deze vertraging; nog even
geduld en één van de volgende dagen krijgje ze zekerin de bus!

Zoals in onze vorige nieuwsbrief aangekondigd, organiseert VOB-vzw,samen
met VeLeWe-vzw en VLA-vzween onlineeditievan het Vlaams Congres voor
LeraarsWetenschappen.

Deze online editie zal doorgaan op zaterdag 30januari 2021,insamenwerking
met de UniversiteitGent.Het congres werd aangekondigd op onze website (en
op deze van onze zusterverenigingen)en deelnemers van de laatste 5 jaar
kregen via mail eveneens alle informatie toegestuurd.Ondertussen lopen de
inschrĳvingen volop, de kans is zelfsgroot dat het congres volzet is wanneer u
deze BIO-nieuwsbriefontvangt.

We hebben er een aantal workshops,verdeeld over de vakgroepen
aardrĳkskunde,biologie,chemie, fysica en vakoverstĳgende themaʼs in de
aanbieding.

Je kan HIERalle nuttige informatie +het volledige programma downloaden
(pdf). Zo kan je alles ook offline rustig nalezen.

Deelname aan het congres isgratis,we vragen wel om voorafin te schrijven
via deze link voor 25 januari 2021.

Na inschrijvingmailen we je de gegevens waarmee je op 30 januari kan
inloggen.Na het congres bezorgen we je een e-attest van deelname.

Het congrescomité

In december namen we afscheid van FritsDe Facq (21/4/1936–22/12/2020).

Hijwas lector biologieen natuurwetenschappen aan de Hogeschool Gent en
Erelidvan de Koning Boudewĳnstichting.

Gedurende meerdere jaren was hij bestuurslidvan onze vereniging,waaronder
van 1984t.e.m. 1987als voorzitter.

Ikherinner me Fritsook van de vele leerplancommissies met bĳhorende pittige
discussies voor het G-O!.Maar op tĳden stond bracht de ʻtongue in cheekʼ-
humor van Fritswat ontspanning.

Veel collegaʼs uit het Gemeenschapsonderwĳs zullenzich ongetwĳfeld de
handboeken met bĳhorende exploratie-en experimentenschriften in de
ʻBiologieʼreeksvoor de eerste en de tweede graad van het S.O.van G.O.
herinneren (uitgegeven bij de sikkelen de boeck) en met Fritsals coauteur.

Marleen Van Strydonck
voorzitter

Antioxidanten

Antioxidanten lĳkenhun hoog gespannen
gezondheidsverwachtingenniet te kunnenwaarmaken. Een
voorbeeldvan ʻfake newsʼ?

Rond 1990steldenwetenschappers vast dat oxidatieve processen
een belangrijke rol spelen in het ontstaan van verschillende
chronische aandoeningen. De daarop volgende decennia stonden
antioxidanten on- afgebroken in de belangstelling. Tal van
wetenschappelĳke studies over zowel natuurlĳkeantioxidanten in de
voeding als antioxidatievevoedingssupplementen werden
gepubliceerd, ook in de populaire pers. Antioxidantenwerden
uitgeroepen tot de sleutel om veroudering, kanker,hart- en
vaatziekten en andere aandoeningen te voorkomen of zelfste
genezen.

De resultaten van interventiestudiesvielen echter tegen en bleken
minder veelbelovend. Meer zelfs,voedingssupplementen met hoge
dosissen antioxidanten zouden veeleer de gezondheid kunnen
schaden dan bevorderen.Voor sommigen voldoende reden om de
gezondheidseffecten van antioxidanten als ʻfake newsʼ af te doen.

Maar ook dat lijktte kortdoor de bocht. Vast staat dat een gezonde
voeding die garant staat voor een evenwichtige aanbreng van
antioxidanten gunstig is voor de gezondheid. Meer onderzoek blĳft
echter nodig om de juiste werking te ontcĳferen.

Meer lezen:www.nice-info.be/voedingsstoffen/antioxidanten

i-Learnof ʻDigitaal gepersonaliseerd leren in het Vlaamse onderwĳsʼ

Leerkrachten merken het, de diversiteit in klassen wordt groter en de nood aan
differentiatie is hoog.

i-Learn wil leerkrachten bĳstaan om hier een oplossing voor te vinden. i-Learn
biedt een onlineportaal aan dat bestaat uit digitale toepassingen voor
gepersonaliseerd leren.Het portaal omvat heel wat tools zoals BookWidgets en
WezoozAcademy.

Hieruitkan je als leerkracht leeractiviteiten rond een bepaald vak selecteren en
die in een leerspoor koppelen voor een individuele leerling.Het leerspoor stel je
dus op afhankelijkvan het niveau van elke leerling.

Het portaal zal gelanceerd worden in het schooljaar ʼ21-ʼ22enzalter
beschikkinggesteld worden voor Vlaamse lagere en secundaire scholen en
leerkrachten.

Benieuwd? Surf naar https://www.i-learn.vlaanderen/

Versterkje lessen met audiovisueel materiaal!

Is je goede voornemen om in 2021meer te werken met beeld en geluid in de
klas? Komend voorjaar ben je welkom op de gratis online-vormingenvan Het
Archief voor Onderwijs,georganiseerd in samenwerking met het Departement
Onderwĳs.

De website werd recent helemaal vernieuwd: zo is er o.a. een leerlingenruimte
waar leerkrachten secundair onderwijsopdrachten kunnen maken voor hun
leerlingen.

Er zĳnwebinars en workshops voor beginnende en doorgewinterde gebruikers.

Lees meer en schrĳf je in

Een tip: op 24februari 2021:“Aan de slag met HetArchief voor Onderwĳs in
STEM-vakken”

In deze hands-on workshop duik je dieper in de mogelĳkheden van Het Archief
voor Onderwĳs.

Deze sessie is geschikt voor leerkrachten secundair onderwĳs met vakken zoals
natuurwetenschappen, techniek, wiskunde,aardrĳkskunde,biologie of andere
vakken waarin STEMaan bod komt.Samen met vakcollegaʼs ontdek je het
aanbod voor jouw vak en leer je onder meer hoe je opdrachten voor je
leerlingen maakt en zelfcollecties samenstelt. Onze lesgever begeleidt je hierin.
Na afloop heb je heel wat lesmateriaal op zak.

Deelnemen is ook hier gratis,maar vooraf inschrĳven is weerom verplicht.

Lees meer en schrĳf je in

Boekbespreking: "Microscopie als hobby"

Ditboek is de 6de en totaal vernieuwde, fullcolour editie van een klassieker,
uitgegeven door het KoninklĳkAntwerpsGenootschap voor Micrografie.

In de eerste 3 hoofdstukkenworden de basisuitrusting,het correct gebruik van
een microscoop en de belichtingstechniekenuitgebreid beschreven.

Het vierde hoofdstuk,ruim 70 paginaʼs dik,is voor de leerkracht biologie
mogelĳk het meest interessante omdat hier allerlei tĳdelĳkeen blĳvende
preparaten worden beschreven. De moeilijkheidsgraadvan die preparaten
wordt aangeduid met sterretjes,gaande van tijdelijke,eenvoudigepreparaten
zondervoorbehandeling (*) tot blijvende,permanente preparaten met
voorbereiding (****). Voor elk wat wils.

In de volgende hoofdstukkenkomen aan bod: technieken,micrografie en
microfotografie,producten en receptuur.

Het boek wordt afgesloten met een literatuurlĳsten een lĳstvan specifieke
vaktermen in de microscopie.

Door het boek deze keer in full colour uit te geven, kan de lezer/gebruiker
genieten van de massaʼs schitterende (micro)fotoʼs die de tekstop een
prachtige manier begeleiden en illustreren.

Het boek richt zich tot de (beginnende) hobbyist en hier komt de
biologieleerkracht ruim aan zĳntrekken:eenvoudige tĳdelĳkeof blĳvende
preparaten zĳnte maken met materialen, kleurstoffenen een insluitmiddeldie
mogelijkal in het schoollab staan.

Zo wordt uitgelegd dat je al bruikbare coupes kan maken door het materiaal te
snijden met een scheermesje en kan je bv. een tijdelijkpreparaat iets langer
bewaren door het te omranden met kleurlozenagellak. Ook een korte
beschrijvingom microfotoʼste maken met een smartphone is opgenomen.

Maar van zo gauw je iets verder wil gaan dan het maken van die klassieke,
meestal tijdelijkepreparaten,kijkje toch aan tegen een aantal (dure?)
aankopen zoals diverse chemische stoffen om de weefsels te fixerenen te
bewaren, kleurstoffen,toestellen om fijnere coupes te maken, enz.En dan kom je
terecht in het segment van de microscopie-hobbyistdie er wat geld moet voor
over hebben.

Ditboek is een fantastische aanwinst en een blijvende inspiratiebronvoor de
biologieleerkracht. En voor de prĳs moet je het zekerniet laten.

Concreet

KAGM (red.), Microscopie als hobby, uitgave KoninklĳkAntwerps
Genootschap voor Micrografie, 2020,212pp.

Kostprĳs18EUR(af te halen) of 23EUR (verstuurd via Bpost).

Meer info over de aanschafmogelijkheden zijnte vinden op de
openingspagina van VOB: https://www.vob-ond.be/.

Op https://www.vob-ond.be/resources/Microscopie.pdfvind je een linknaar
enkele paginaʼs uit het boek.

Vik Casteels

Kernachtige uitspraken

"Naarmijn mening is er maar één weg die leidt naar de wetenschappen – en
overigens ook naar de filosofie:een probleem ontmoeten, gegrepen worden
door de schoonheid ervan en er verliefd op worden. Dan trouw je met dat
probleem en leef je er gelukkigmee, 'tot de dood ons scheidt'. Ten ware je
ondertussen een ander probleem hebt ontmoet, dat nog verleidelĳkeris,of dat
je,wie weet, een oplossing hebt gevonden voor het eerste probleem. Maar
veronderstel eens dat je een probleem hebt opgelost,dan is het heel goed
mogelijkdat je tot je grote vreugde een hele familie van dochterproblemen
ontdekt, bekoorlĳk,maar toch een beetje moeilĳk.En het is dan dank zĳdie
nakomelingen van het probleem dat je je nuttig kunt bezighouden tot het
einde van je dagen."

Karl Popper (1902-1994)-Wetenschapsfilosoof.

"Bĳeen examen bereidt ons lichaam zich voor op de kwetsuren en infecties die
we kunnen oplopen tijdensde jacht op een mammoet."

Bruce McEwen (1938- 2020- Amerikaans hoogleraar neurowetenschappen

"Demenselijke geest behandelt een nieuw idee op dezelfde manier als het
lichaam een vreemd eiwit behandelt: hij verwerpt het."

Peter Brian Medawar (1915-1987)-Engelsbiochemicus. Nobelprĳs geneeskunde 1960.

Deze en honderden andere kernachtige uitspraken over wetenschap, biologie,
(biologie)onderwijs en opvoeding werden bijeengesprokkelddoor Walter
Deconinck.

Je vindt ze terug op de website van onze vereniging:

https://www.vob-ond.be/Publicaties/Uitspraken/index.html

Een toemaatje…

De spin,een wandplaat van de Oostenrijksezoöloogen kunstenaar Paul
Pfurtscheller (1855-1927).Pfurtschellerproduceerde vanaf 1902een serie

ʻDierkundigewandplatenʼ die heel populair werden in Duitstalige landen. Later
werden ze ook in Nederland en België verspreid.
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Je ontvangt deze nieuwsbriefals onderdeel
van je VOB-lidmaatschap

Uitschrĳven

Downloadenvan artikelsJaarboek
Op onze website kan je alle artikelsvanaf het Jaarboek 2008 
downloaden. De pdf-bestanden kunnen alleen geopend worden na 
het intikken van een wachtwoord. Dit is telkens VOB gevolgd door 
xxxxxx


