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1. Algemene gegevens 
 

Liesbeth Van Goethem – leraar chemie 2de graad 

liesbeth.vangoethem@gmail.com 

Koninklijk Atheneum Tervuren, H.Boulengerlaan 7, 3080 Tervuren 

Doelgroep: 3de jaar (2h en 1h) 

Datum van inzending: 3 juli 2015 

 

 

Elk lesonderwerp chemie start of eindig ik met een activerende werkvorm.  Ik heb verschillende 

woordslangen, een bingospel, kwartet, zoekspelletjes, domino, ….  Het was niet eenvoudig om maar 

1 activerende werkvorm uit te kiezen.   

Ik kies voor deze werkvorm omdat het al jaren een succesformule is, leerlingen gaan zelf op zoek 

naar de opbouw van het periodiek systeem en de lesinhoud blijft bij.    

Op onze school werken we elke les wetenschappen via de OVUR-methode.  Om dit duidelijk te 

maken naar onze leerlingen toe heb ik een poster ontworpen die in elke klas hangt en waarnaar 

regelmatig verwezen wordt. 

 

 

  



2. Leerplandoelstellingen 
 

14. Een elementair inzicht in de opbouw van het periodiek systeem aantonen met aandacht voor de 

plaats van de metalen, niet-metalen en edelgassen. 

Pedagogisch didactische wenken:  

 
Het historisch belang van het periodiek systeem wordt uitgelegd: D. I. Mendelejev kon voorspellingen 
doen over het bestaan van elementen en eigenschappen van de overeenstemmende stoffen.  
 

3. Beginsituatie 
 De lln. kennen al verschillende enkelvoudige stoffen zoals bv. koper, kwik, ijzer, zwavel, … 

 De lln. kennen de opbouw van het atoom (kern + elektronenmantel) 

 

4. Lesverloop 
1. Inleiding (werkvorm: vertellen, doceren) 

We bevinden ons in het jaar 1869. In dit jaar heeft de Russische geleerde Dimitri Mendeljev 

de toen gekende element gerangschikt in periodiek systeem => verwijzen naar het periodiek 

systeem dat in de klas hangt en ze kennen! (Het periodiek systeem is tijdens deze les niet 

zichtbaar!) 

 

Onderzoeksvraag (OVUR-methode => poster) :  

Op welke manier zijn de elementen gerangschikt in het periodiek systeem? 

 
Afbeelding 1: OVUR poster ontworpen door mezelf, Liesbeth Van Goethem 



 

 
Afbeelding 2: Foto’s van de poster in het chemielokaal van KA Tervuren 

 

  



2. Midden (werkvorm: activerend periodiek systeem) 

De leerlingen krijgen per groepje van 3 of 4 leerlingen een doosje met twintig kaartjes van de 

eerste 20 elementen.  De leerkracht legt uit welke gegevens je kan terugvinden op het 

kaartje. 

 

 

 

Opbouw kaartje (voorkant) 

naam + symbool element 

 

 

 

elektronenconfiguratie 

 

 

atoommassa A 

 

 

 

 

 

 

 

Opbouw kaartje (achterkant) 

 

 

 

 

Afbeelding van het element 

 

 

 

 

 

 

De achterkant wordt later op het jaar gebruikt om bv. de eigenschappen van metalen en 

niet-metalen te herkennen bv. aggregatietoestand, kleur, kristallijn of amorf, … 
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VRAAG 1: Op welke manier zijn de elementen gerangschikt?  Probeer je kaartjes op deze 

manier te leggen.    

 

De meeste leerlingen leggen de kaartjes van kleine naar grote massa.  Indien dat niet gebeurt 

stuurt de leerkracht individueel bij. 

Klassikale bespreking:  Mendeljeev heeft de elementen ook gerangschikt van kleine naar 

grote atoommassa.   We weten uit ervaring dat het periodiek systeem geen lange rij is maar 

een tabel. 

 

VRAAG 2:  Probeer de elementen in groepjes in te delen. 

 

De leerlingen leggen de kaartjes per aantal schillen => 3 groepjes voor 20 elementen 

Klassikale bespreking: Ook Mendeljeev heeft de elementen op deze manier ingedeeld.  Een 

atoom heeft maximaal 7 schillen=> 7 perioden. 

 

VRAAG 3: Probeer de elementen in 8 groepjes te verdelen. 

 

De leerlingen leggen de kaartjes per aantal valantie-elektronen. 

Klassikale bespreking:  Ook Mendeljeev heeft de elementen op deze manier in groepen 

verdeeld => 8 groepen, naamgeving groepen uitleggen, a- en b-groepen 

 Alkalimetalen 

 Aardalkalimetalen 

 Aardmetalen of boorgroep 

 Koolstofgroep 

 stikstofgroep 

 Zuurstofgroep  

 Halogenen 

 edelgassen 

 

Hierna wordt het periodiek systeem terug zichtbaar gemaakt en worden deze 3 vragen 

herhaald. 

 Rangschikking van kleine naar grote atoommassa 

 Indeling in perioden 

 Indeling in groepen => extra uitleg edelgassen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 3: Foto’s van leerlingen wetenschappen aan het werk met de kaartjes 

 

3. Verwerking 

Het werkblad wordt gelezen en ingevuld. 

De leerlingen maken per twee de oefeningen, deze worden nadien klassikaal verbeterd. 

De leerlingen maken individueel de woordzoeker. 

 

4. Herhaling van de leerstof (onderwijsleergesprek) 

 

 



5.     Werkbladen voor de leerlingen 
 

 

Het periodiek systeem 
 

1. Historisch belang van de tabel van Mendeljev 

Op dit ogenblik zijn een honderdtal atoomsoorten bekend.  Pogingen om die elementen systematisch 
te rangschikken dateren al van de 19de eeuw, toen amper dertig elementen gekend waren.  Heel 
belangrijk is het ontwerp dat Mendeljev in 1869 publiceerde. 
 

De allereerste tabel van Mendeljev  

(18 maart 1869) 

 
 
 
Hij rangschikte de  toen gekende atoomsoorten volgens DALENDE / 
STIJGENDE atoommassa en zette de atomen die in chemisch 
opzicht erg goed op elkaar geleken onder elkaar.  Om die laatste 
maatstaf te kunnen handhaven moest Mendeljev hier en daar een 
plaats open laten.  Op die manier creëerde hij niet alleen het idee 
dat er nog andere atoomsoorten moesten bestaan, maar op de 
koop toe kon hij zelfs al een aantal eigenschappen van die nog niet 
gekende elementen voorspellen.  Deze atoomsoorten en 
eigenschappen werden bovendien later ontdekt door anderen! 
 

Het huidige systeem om de elementen te ordenen verschilt slechts 
in een paar details van de oorspronkelijke tabel.  Daarom spreekt 
men van de tabel van Mendeljev.  Men noemt ze ook het periodiek 
systeem van de elementen (PS). 
 



2. Opbouw 

Wat je als eerste opvalt is dat de tabel zowel horizontaal en verticaal in groeperingen is 
onderverdeeld.   

 

 OEFENING :  Duid op de bovenstaande tabel de groepen en periodes aan in twee verschillende  

                                 kleurtjes. 
 
 

 De horizontale rijen noemt men ……………………  .  Er zijn er …… .  Deze worden aangeduid met de 
cijfers van …… tot en met …… 

 

 Verticaal is de tabel onderverdeeld in …………………………… , voorgesteld door Romeinse cijfers.  Op 
het eerste gezicht lijken er dat heel wat, maar als je goed kijkt valt dat best mee.  Er wordt 
immers een onderscheid gemaakt tussen hoofdgroepen ( a-groepen) en nevengroepen ( b-
groepen). 

 
 
De hoofdgroepen krijgen bovendien een naam: 

 

- Ia     ……………………………………………………… 

- IIa    ……………………………………………………… 

- IIIa   ……………………………………………………… 

- IVa   ……………………………………………………… 

- Va    ……………………………………………………… 

- VIa   ……………………………………………………… 

- VIIa ……………………………………………………… 

- O    ……………………………………………………… 

 



 OEFENINGEN :   

 

1. In welke groep en welke periode van het periodiek systeem bevinden zich volgende 

elementen? 

 Groep Periode 

 Fosfor    

 Helium   

 Koolstof   

 Kalium   

 Lood   

 

2. Ne, Ar, Kr zijn …………………………………………………………………………… 

 

3. Welk van volgende elementen is chemisch het meest verwant met het element met 

atoomnummer 12? 

  He  

  Be  

  Si  

  Al 

  

4. De elementen Na, Mg en Al vertonen opvallende gelijkenissen.  Waarom is dat zo? 

 Ze bevinden zich in de zelfde periode     zelfde aantal schillen 

 Ze bevinden zich in dezelfde groep     zelfde eigenschappen 

  

5. De metalen staan LINKS / RECHTS in het periodiek systeem. 

 

6. De niet-metalen staan LINKS / RECHTS in het periodiek systeem. 

 



7. Zoek de onderstaande woorden in het rooster.  De overgebleven letters vormen een zin. 

ZIN: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

M H P M O O T A V E 

T A B E L E R I E D 

O L G D I E K P J E 

T O R N P S E R L L 

R G O Y E O S E E G 

O E E T R S E M D A 

O N P G I Y I M N S 

S E E M O S N U E S 

M N R A D T E N M E 

O E I S E E V M D N 

O E N S S E E R E L 

T E G A M M Z E N T 

A M E T A L E N E N 

Atoom 

Atoomsoort 

Edelgassen 

Groep 

Groepering 

Halogenen 

Magnesium 

Massa 

Mendeljev 

Metalen 

Nummer 

Periodes 

Systeem 

Tabel 

Zeven 

 

                                                                                                                                                               Dmitrij Ivanovitsj Mendelejev 



6. Voorbeeld van een toets 

 

 



7. Voorbeeld van een examenvraag 
 

Juist of fout (omcirkel).  Verbeter de foutieve zinnen. 

 

a) De groep van de aardmetalen wordt ook de boorgroep genoemd. J / F 

 

b) Metalen staan links in het periodiek systeem. J / F 

 

c) Chloorgas is een edelgas. J / F 

 

d) Fosfor bevindt zich in de groep van de halogenen. J / F 

 

e) Magnesium, calcium en barium bevinden zich in dezelfde periode. J / F 

 

f) Mendeljev rangschikte de elementen volgens stijgende atoommassa. J / F 

 

 

 

 

 


