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Beste VOB-lid

De BIO die je nu in handen hebt, is een
collector’s item. We schakelen namelijk vanaf
het nieuwe schooljaar over op een
elektronische nieuwsbrief. Als vereniging van
en voor leraren biologie en
natuurwetenschappen kunnen we niet anders
dan het goede voorbeeld geven in het licht
van de sleutelcompeten�es inzake
duurzaamheid (*).

Voor het jaarboek laten we jullie nog de
keuze, digitaal of op papier (zie ook bericht in
het jaarboek).

Een aantal leden liet ons namelijk weten dat
een gedrukte versie van het jaarboek
rondsturen niet echt milieuvriendelijk (meer)
is. Andere leden nemen daarentegen nog
graag een papieren versie in de hand waarbij
ze bv. no��es kunnen maken in de kantlijn.

Wat is je keuze?
• Ik wens in de toekomst het Jaarboek in

gedrukte versie te blijven ontvangen.
Ik meld dit door een mail te sturen
naar voorzitter@vob-ond.be.

• Ik wens in de toekomst het Jaarboek
digitaal te bekomen (in PDF-formaat).
Ik hoef niets te doen.

We ontvangen je keuze graag voor 1 juli 2020
a.u.b.

Namens het VOB-bestuur
Marleen Van Strydonck, Voorzi�er

(*) Eén jaar BIO-tjes, verstuurd naar alle leden,
staat voor ongeveer 11,5 pakken papier (500
vel A4).

BIO zal vanaf september 2020 als PDF-bijlage 
per mail toegestuurd worden. Daarvoor is het 
belangrijk dat we alle juiste gegevens hebben. 
We verzoeken jullie daarom MET AANDRANG 
om je gegevens bij te werken via het speciale 
formulier op de website.

Dit geldt niet alleen voor je mailadres, maar 
evenzeer voor je gewone adresgegevens. 
Nog te veel lidkaarten en jaarboeken komen 
terug met de melding: adres onbekend.

https://www.vob-ond.be/VOBinfo/Lidmaatschap/Update/formulierupdate.html
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Jaarvergadering

OPGELET! onder voorbehoud van eventuele
maatregelen i.v.m. Covid-19 Corona.

Je wordt vriendelijk uitgenodigd op onze
jaarlijkse algemene vergadering die doorgaat
op zaterdag 6 juni 2020 om 11u00 in het
bezoekerscentrum Lieteberg, Zutendaal.

Programma

• 10u15 – 10u30: Onthaal in de cafetaria van
het bezoekerscentrum

• 10u30 – 12u00: Algemene
ledenvergadering (�jdens de
ledenvergadering kan de familie reeds een
kijkje nemen in de permanente
tentoonstelling)

Agenda
1. Woordje van de voorzi�er
2. Financieel verslag
3. Activiteitenverslag
4. Rondvraag
5. Film over het nationaal park Hoge
Kempen

• 12u15 – 13u15: Middagpauze. Je kan je
eigen lunchpakket of de bestelde broodjes
in de cafetaria verorberen.

• Voor het bestellen van de broodjes vragen
we om bij inschrijving je keuze door te
geven.

• 13u30 – 16u00: Gegidste rondleiding door
Entomopolis met accent op mogelijke
leerling-ac�viteiten en een kort bezoek aan
de vlindertuin en bijenhal.

Om prak�sche redenen vragen we je wel vóór
24 mei in te schrijven op onze website
(h�ps://www.vob-
ond.be/Ledenrubriek/Jaarvergadering.html)
of een briefje te sturen naar

Marleen Van Strydonck
Te Boelaerlei 119/1
2140 Borgerhout

met vermelding van
- je naam en voornaam
- lidnummer
- aantal familieleden die je vergezellen
- bestelde broodjes.

Tot dan!?

Enkele a�rac�es bij de Lieteberg

• Er is een ondersteuningspunt
voor imkers, een bijenvolk dat
achter glas kan worden
waargenomen, en een klein
museum waar allerlei
imkerijbenodigdheden van
vroeger en nu te vinden zijn.

• Het insectenmuseum "fascine-
rende microkosmos" gee�
informa�e over insecten en
toont er ook een aantal.

• In de vlinderserre zijn vlinders in
allerlei biotopen te
bewonderen.

• Het blotevoetenpad, met een
doolhof en een uitzichttoren.

• Het compostdemopark, waar
verscheidene methoden van
composteren worden
gedemonstreerd.
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De Vlaamse Biologie Olympiade

Op woensdag 29 januari 2020 namen 2.332
leerlingen uit 231 scholen deel aan de 1ste

ronde. Uit deze grote groep selecteerden zich
exact 200 leerlingen voor de 2de ronde die
doorging aan de Universiteit Antwerpen,
campus Groenenborger.

Op 11 maart, net voor de strenge maatregelen
tegen het Corona-virus van kracht werden,
namen effec�ef 162 leerlingen deel. We
zorgden, zoveel mogelijk, voor voldoende
fysieke afstand en vroegen ook aandacht voor
de geldende hygiënemaatregelen.

Ondertussen zijn de universitaire campussen
gesloten, gaan er geen lessen meer door op
schoolloca�es en zijn er nog een hele reeks
andere maatregelen van kracht in de strijd
tegen de verspreiding van Covid-19. Dat
betekent dat de voorziene stage �jdens de
paasvakantie geannuleerd werd en dat ook de
fysieke finale op zaterdag 25 april niet kon
doorgaan.

Samen met de collega’s van de andere
olympiades hebben we ervoor gekozen om
toch een finaletoets af te nemen maar dan
online. Ook de proclama�e op 24 mei zal een
virtueel gebeuren worden.

De Internationale Biologie Olympiade van 3
tot 11 juli in Nagasaki, Japan is eveneens
afgelast. Het organiserend comité van Japan
en de IBO-stuurgroep bespreekt nu de
mogelijkheid om een online alterna�ef te
organiseren. Het doel zou zijn om de
geselecteerde laureaten voor een
“biologische” uitdaging te stellen, zodat ze
kunnen laten zien wat ze in hun mars hebben
en of ze over de gevraagde IBO-competenties
beschikken.

Een welgemeend dank je wel!

In naam van het organisatiecomité van de
Vlaamse Biologie Olympiade willen we hierbij
iedereen bedanken die bijdraagt tot de
realisa�e van dit evenement:

- vooreerst de leerkrachten biologie, die
elk jaar opnieuw hun leerlingen
mo�veren voor, voorbereiden op en
begeleiden bij dit avontuur;

- de universiteiten en het secretariaat
van de Vlaamse Olympiades voor
Natuurwetenschappen aan de K.U.
Leuven die door hun logistieke steun
de organisa�e van de na�onale
preselec�es mogelijk maken;

- de docenten en werkers achter de
schermen;

- de Vlaamse overheid en de sponsors
die zorgen voor de noodzakelijke
financiële steun.

Uitgebreider info is te vinden op de webstek
van Vlaamse Olympiades
Natuurwetenschappen (www.vonw.be).

Marleen Van Strydonck,
coördinator Interna�onale Biologie Olympiade

Hugo Vandendries,
begeleider Interna�onale Biologie Olympiade
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Congres Leraars Wetenschappen

Het 26ste Vlaams Congres van Leraars
Wetenschappen gaat verder met zijn ronde
van Vlaanderen. We treffen elkaar hopelijk
weer op zaterdag 21 november 2020 aan de
Universiteit Gent, campus Ledeganck.

Het organiserend comité is dus naars�g op
zoek naar boeiende workshops en leerrijke
lezingen. Hebben jullie zelf nog leuke ideeën,
materialen? Wees niet (te) bescheiden: voor
jou lijkt het misschien triviaal en o zo simpel
maar voor andere collega’s kan het juist dat
zijn waar ze al lang naar op zoek zijn. Dus heb
je een leuk idee voor een prac�cum of een
lessenreeks? Laat het ons weten via
info@congreswetenschappen.be. We
bezorgen je graag alle nodige informatie.

Het programma wordt op 1 september op
onze website www.congreswetenschappen.be
gepubliceerd. De inschrijvingen openen naar
goede gewoonte vanaf 5 september. We
onderzoeken momenteel de mogelijkheid om
de betaling aan de inschrijving te koppelen.

Namens het congrescomité
Marleen Van Strydonck, coördinator

Covid-19 in de klas

Wees gerust, we wensen je geen Coronavirus
in de klas.

Op onze website kan je een tekst, geschreven
door Ad Meskens, lector wiskunde aan de AP
Hogeschool in Antwerpen, downloaden
(h�ps://www.vob-ond.be/resources/Leden-
melden/Covid19-in-de-klas.pdf).

Hij vertrekt vanuit de actualiteit om
exponen�ële en gelijkaardige fenomenen in
de kijker te plaatsen. In zijn tekst maakt hij via
een reeks eenvoudige modellen de leerlingen
bewust van de snelheid waarmee een ziekte
om zich heen kan grijpen en wat het gevolg is
van de �jdsduur waarin iemand besme�elijk

is. Hij leert hen ook in te zien waarom de
overheid soms verplicht is tot het nemen van
wel zeer draconische maatregelen.

Vanop afstand lesgeven: hieronder kan je een
heleboel �ps vinden die hierbij kunnen helpen

• Smartschool Live

• Hangouts Meet
o Videochat ‘op afspraak’, met

mogelijkheid om je scherm te
delen en te cha�en. Je kan de
presentatie ook opnemen
maar niet op elk systeem/met
elke browser.

o URL: h�ps://meet.google.com/

• Drive
o Delen van (grote) bestanden

• Docs/Slides
o Mogelijkheid om leerlingen in

(kleine) groepjes te laten
samenwerken aan een
document

o Als leerkracht een document
maken en delen (leesrechten)
met leerlingen

o URL: h�p://docs.google.com

• Wezooz
o Tijdens Corona crisis zijn deze

online lessen volledig gra�s
o URL: h�ps://www.wezoozacademy.be/

• Loom
o Gra�s programma om je

scherm op te nemen
o URL: h�ps://www.loom.com/

• Google classroom
o Veelzijdig pla�orm om

content aan te bieden en/of
bestaande content aan elkaar
te verbinden

o URL: h�p://classroom.google.com
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• Padlet
o Interac�ef bord in je browser.

Gra�s versie is beperkt (aantal
borden, bestandsgrootte)

o Registreren noodzakelijk, kan
via Google

o URL: h�ps://nl.padlet.com/dashboard

• Quizlet
o In app of browser

leerinhouden aanbieden met
mogelijkheid tot zelfevalua�e
door leerlingen

o URL: h�ps://quizlet.com/

• Kahoot
o Quiztool
o URL: h�ps://kahoot.com/

• Socrative
o Interac�eve quiztool
o URL: h�ps://socra�ve.com/higher-ed/

• Edpuzzle:
o Videobewerking en invoegen

interac�eve vragen in de
fragmenten.

o URL: h�ps://edpuzzle.com/

• Thinglink:
o Interac�eve a�eeldingen

maken - aanklikbaar, met
hotspots zodat je daaraan info
kan linken.

o URL:
h�ps://www.thinglink.com/

• Slides/Powerpoint
o Google slides zijn op

eenvoudige manier interac�ef
te gebruiken en in een
real�me afstandspresentatie.
Je kan de deelnemers (via hun
Google account bv.) in de
room vragen stellen (bij
bepaalde slides) of zelf vragen
laten stellen via een
ingebouwde tool.

• Smartschool Forum
o Ouderwets webforum, open

te stellen binnen elke vakmap

• Smartschool Wiki
o Samenwerken aan pagina’s,

open te stellen binnen elke
vakmap. Overweeg Google
Docs als de samenhang met
Smartschool niet noodzakelijk
is

• Bookwidgets
o Maak boeiende en

interac�eve oefeningen voor
smartphones, iPads, tablets
en PC, eventueel rechtstreeks
in Smartschool (gra�s
gedurende de corona periode)

o URL: h�ps://www.bookwidgets.com/

• Prezi
o Presenta�es maken, maar op

een meer visueel
aantrekkelijke manier dan
bijvoorbeeld Google Slides of
MS Powerpoint, nu ook met
video-optie (betalend na 14
dagen - maar edulicentie van
3 euro per maand mogelijk)
en om webinars te maken.

o App beschikbaar voor offline
gebruik.

o URL: h�p://www.prezi.com

• Camtasia
o Je scherm opnemen en

video’s bewerken. Gra�s
probeerversie (met
watermerk, max 30 dagen).
Registratie is nodig.

o URL:
h�ps://www.techsmith.com/video-
editor.html

• Belkin Stage
o Via een app op je Smartphone

video’s maken. Gebruik van
diverse media mogelijk.
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• Forms
o Leerlingen bevragen

(bijvoorbeeld om te
evalueren)

o URL: h�p://forms.google.com

• Powerpoint met opgenomen
‘verteller’

o Een digitale les waarin geen
enkele leerling je kan storen

o Uitleg: Klik op ‘invoegen’ →
‘audio’, klik na het opnemen
bij ‘hulpmiddelen voor audio’
op ‘Afspelen, en kies dan bij
‘Starten’ voor ‘automa�sch’.

• Shotcut
o Gra�s tool om de video’s die

je eerder maakte te bewerken
o URL: h�p://shotcut.org

• Greenshot
o Programma om screencasts

en/of webcamopnames te
maken

o URL: h�ps://getgreenshot.org/

• Cutecut (eenvoudige, maar toch
uitgebreide videobewerkingssoftware)
op de telefoon (iphone en android) en
iPad/tablet.

• Weebly (leuke gratis tool om website
mee te maken voor je klas)

o URL:
h�ps://educa�on.weebly.com/?lang=nl

• Kaizena
o Teksten door leerlingen

gemaakt in google docs van
feedback voorzien.

o URL: kaizena.com

0p vakan�e in eigen land: het archeopark van
Malagne

Vraag je je weleens af hoe het dagelijkse leven
eruitzag bij de Romeinen? Wat aten ze, hoe
verbouwden ze hun akkers, deden ze aan
veeteelt? Het antwoord op deze vragen en
nog veel meer krijgt u �jdens uw bezoek aan
Malagne, op slechts enkele kilometers van het
centrum van Rochefort.

Je ontdekt er één van de grootste Romeinse
boerderijen in Noord-Gallië met zijn veeteelt,
granenteelt, groentetuinen en een
reconstruc�e van de ateliers de men gebruikte
voor allerlei ac�viteiten, van brood- tot
po�enbakken. Een reis terug in de �jd…

In Malagne kan je een groentetuin, een
planten- en kruidentuin en een boomgaard
bewonderen. De groentetuin, met
voornamelijk plaatselijke groentesoorten,
werd aangelegd volgens Gallo-Romeinse
principes: de tuin is ingedeeld in gemakkelijk
te onderhouden bedden. Via didac�sche
borden krijg je uitleg. De groenten
bijvoorbeeld, zijn gegroepeerd volgens hun
gebruik: bladgroenten, knolgewassen,
vruchtgroenten. Een overvloed aan inspira�e
voor je groentetuin!
Naast de groentetuin werd een tuin met
nut�ge planten aangelegd. Deze nutplanten
vervullen allerlei func�es; ze worden gebruikt
voor manden- en vlechtwerk, als
geneesmiddel, in de keuken, om stof en wol te
verven, om koorden te vlechten…
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Om je bezoek af te ronden, kan je nog de twee
boomgaarden bezoeken met regionale
fruitsoorten die hier vroeger geteeld werden.
Er werd ook een kleine tuin met inheemse
wilde plantensoorten en gecul�veerde
planten zoals frambozen, zwarte bessen en
aalbesstruiken aangelegd.

Meer info: URL: h�ps://www.malagne.be/nl/

Wandel online door het natuurhistorisch
museum

Google lanceerde in 2016 samen met het
Museum voor Natuurwetenschappen in
Brussel en enkele andere grote
natuurhistorische musea een online pla�orm
waarop mensen oog in oog komen te staan
met fascinerende museumstukken. Gebruikers
gaan in street view op ontdekkingstocht door
de museumzalen en bladeren door de meest
spectaculaire verzamelingen.

Voor deze ontdekkingstocht doorheen de
wonderlijke en diverse natuur kan je terecht
op de nieuwe sectie 'Natural History' van het
Google Arts & Culture-platform.

Je kan de mooiste natuurhistorische scha�en
uit 50 musea en 16 landen online ontdekken
via g.co/naturalhistory. Denk maar aan
de vlindercollec�e in het natuurhistorisch
museum in Londen, de biodiversiteitsmuur in

dat van Berlijn, het oceaanleven in dat van
New York, en hier in Brussel natuurlijk de
wereldberoemde Iguanodons, een van de
belangrijkste dinosaurusvondsten tot nu toe.

Je kan er de meest intrigerende
museumstukken uit de Brusselse collectie
leren kennen, zoals de Steen van Chaleux, de
Mammoet van Lier, of de Hainosaurus
Bernardi. Verhalen worden verteld aan de
hand van tekst, hoge resolu�efoto’s en
video’s, in het Nederlands, Frans, Duits en
Engels.

‘Natural History’ is voor iedereen beschikbaar
via g.co/naturalhistory en via de Google Arts &
Culture-app voor iOS en Android. De 360°-
video’s kun je ook bekijken op YouTube.

Bron: h�ps://www.naturalsciences.be/nl/news/item/6229

Downloaden van artikels uit het
Jaarboek

Op onze website kan je alle ar�kels
vanaf het Jaarboek 2008
downloaden. De pdf-bestanden
kunnen alleen geopend worden na
het in�kken van een wachtwoord.
Dit is telkens *** gevolgd door ***
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Uit de oude doos

Het hart van een watervlo (Daphnia) kan men
zeer goed onderzoeken als men het levende
dier in weinig water legt tussen een dekglas en
een voorwerpglas zodat het dier zich niet kan
verplaatsen. We tellen het aantal hartslagen
per minuut. Verricht de proef met water van
verschillende temperaturen (0-30 °C). Zet het
aantal hartslagen per minuut uit tegen de
temperatuur.

Beves�g platte kurken aan een touw dat men
over een sloot spant, zodat de kurken aan de
oppervlakte drijven. In iedere kurk bevindt
zich een spleet waarin een groot objectglas is
geklemd. De glaasjes smeert men aan één
zijde licht in met vaseline. Na verloop van één
tot drie weken verzamelt men de glaasjes en
verwijdert door wrijven de vaseline. Op de
andere zijde, die begroeid geraakt is met
allerlei micro-organismen, legt men een groot
dekglas. In deze preparaten kan men met
behulp van een microscoop allerlei
organismen levend bestuderen.

Bron: Cyril Bibby, Biologie als hobby, Diogenes,
Antwerpen, 270 p.

Recept zevenbladpesto

Ingrediënten:

• 2 handen vol zevenblad

• 50 gram walnoten

• 75-100 gram pecorino of parmezaan

• 150 ml olijfolie extra vergine

• citroensap

• zout en peper

Heb je zevenblad staan in je tuin dan kan je
volgend recept overwegen.

Rooster de walnoten kort in een pan. Was het
zevenblad en laat uitdrogen. Kaas in stukjes
snijden, evenals de look. Alles samen mixen
met staafmixer of blender. Ondertussen de
olie toevoegen en kruiden met peper en zout
en een beetje citroensap.

Daarna lekker smullen van deze nut�ge en
veelzijdige plant.

VOB - vzw

M.Z. Vau�erstraat 29 - 1000 Brussel

ON 0418.017.045

Lidgeld (per kalenderjaar)
• Werkende en gepensioneerde leden: € 16
• Studenten: € 11
• Buitenlandse leden € 21.
Je ontvangt het Jaarboek en BIO en een lidkaart met vrije
toegang tot de ZOO, Planckendael, het Serpentarium in
Blankenberge, de Plantentuin in Meise en het KBIN.
Verenigingen, scholen, e.d. betalen € 16 lidgeld en
krijgen enkel het Jaarboek en BIO.

Om lid te worden vul je online het aanslui�ngsformulier
in op onze website (www.vob-ond.be;
menu: Info/Lidmaatschap) en tezelfdertijd stort je het
lidgeld op rekeningnummer van de VOB:
IBAN BE34 0680 6665 5090 - BIC GKCCBEBB
p.a. E. Van Damme
Hoge Weg 234
8200 St. Andries.

Raad van bestuur
Voorzi�er
Marleen Van Strydonck (Officieel Onderwijs)
Te Boelaerlei 119 bus 1 - 2140 Borgerhout
E-mail: voorzi�er@vob-ond.be

Ondervoorzi�er
Ignace Nerinckx (Vrij Gesubsidieerd Onderwijs)
Muizenhoekstraat 37 - 2812 Muizen
E-mail: ondervoorzi�er@vob-ond.be

Secretaris
Nathalie Revis
Oude Baan 98 – 2390 Malle
E-mail: secretaris@vob-ond.be

Penningmeester
Emiel Van Damme
Hoge weg 234 - 8200 Sint-Andries (Brugge)
E-mail: penningmeester@vob-ond.be

Adreswijzigingen:
h�ps://vob-ond.be/VOBinfo/Lidmaatschap/lid.html

Ledenadministratie:
E-mail: ledenadministratie@vob-ond.be


