Alle wijzigingen Sil op school 2.0 op een rij
Sil op school (tot juli 2018)

Sil op school 2.0 (vanaf aug. 2018)

Manier van aanbieden

Manier van aanbieden

Volledig digitaal aangeboden

Volledig digitaal aangeboden, daarnaast ook
verkrijgbaar: 6 themakaternen in een map.

8 thema’s van 5 weken

6 thema’s van 6 weken: meer lucht, meer ruimte
voor herhaling of eigen inbreng. Nog meer
flexibiliteit.

Programma inhoud

Programma inhoud

20 activiteiten waarvan 11 taal, 4 rekenen en 2 om 3
sociaal- emotioneel/ motoriek

20 activiteiten waarvan 11 taal, 5 rekenen,
2 sociaal-emotioneel en 2 motoriek

SLO-doelen verdeeld over 8 themaperioden

SLO-doelen verdeeld over 6 thema’s, zie het nieuwe
Doelenoverzicht.

Materialen
8 thema’s digitaal per jaar

Materialen
3 nieuw ontwikkelde, actuele thema’s digitaal per
jaar
3 vaste thema’s, digitaal maar ook verkrijgbaar in
een themamap met 6 vaste thema’s.
Startpakket:
 6 katernen in een map
 Toegang tot het totale archief (29 thema’s )
dat groeit
 2 poppen
 Materialendoos: hoekenkaarten,
keuzebordkaarten, dagritmekaarten etc.
 Voor 6 thema’s woordkaarten en prenten
 6 prentenboeken

Toegang tot het totale archief
Poppen
Hoekenkaarten, keuzebordkaarten, dagritmekaarten,
dagen van de week kaarten via de website te
downloaden.
Woordkaarten en prentenboek per digitaal thema

Prijs
Licentieprijs per jaar*

Prijs
Licentieprijs per jaar* en optioneel eenmalige
aanschaf Startpakket. Zie hierna bij Producten.
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Prijzen Sil op school
Producten
Poppen Sil en Lis (ook onderdeel van de licentie)

Prijs
€ 59,95

Materialendoos (hoekkaarten, activiteitenkaartjes, dagritmekaarten, seizoenskaarten,
woordkaarten die horen bij de 6 thema’s)

€ 195,00

Themamap
Prentenboeken (pakket 6 boeken)
Startpakket (bestaande uit Materialendoos, Themamap en Prentenboeken)
NB: 44 euro voordeel t.o.v. losse artikelen

€ 295,00
€ 149,00
€ 595,00

NB: de Materialendoos, Themamap en Prentenboeken zijn beschikbaar vanaf juni en bestelbaar vanaf mei. Later
ontvangt u van ons informatie over de bestelmogelijkheden.

Licentieprijzen Sil op school per 1 januari 2018
Totaal aantal leerlingen op de locatie:
1-100

€ 295,-

101-500

€ 395,-

501 of meer

€ 495,-

* Alle hierboven genoemde prijzen zijn incl. 21% btw
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