21e eeuwse vaardigheden in Sil op school
Met de kleutermethode Sil op school werk je ook aan de 21e eeuwse vaardigheden. Zo ontwikkelen je leerlingen
vaardigheden die van belang zijn in een steeds veranderende wereld. In dit blog lees je hoe.

Kritisch en creatief denken, probleem oplossen
Binnen Sil op school wordt veel aandacht besteed aan deze vaardigheden, vooral door middel van spelactiviteiten.
Er worden kleine problemen geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld: Wat moet ik doen als ik het eten niet lust in het
restaurant?
Samenwerken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden
Er is heel veel ruimte voor samen spelen en samenwerken. Ook wordt aandacht besteed aan coöperatieve
werkvormen. Bijvoorbeeld: in het thema Hooggeëerd publiek zitten de kinderen met Sil en Lis in een leeg circus.
Samen bedenken ze eerst wat er allemaal nodig is om er een echt circus van te maken. Daarna gaan ze aan de
slag met het zoeken naar de geschikte materialen of het maken daarvan.
Sociale en culturele vaardigheden
De doelen voor sociaal-emotionele ontwikkeling komen geïntegreerd aan bod binnen de activiteiten voor onder
andere taal en rekenen. Er is ook veel aandacht voor sociaal rollenspel, waarmee leerlingen werken aan diverse
vaardigheden, waaronder de sociale ontwikkeling.
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Zelfregulering
Er is veel aandacht voor het ontwikkelen van zelfregulering. De leerlingen leren onder andere opdrachten
uitvoeren, met elkaar spelen, afspraken maken, concentreren, op een speelse manier, die aansluit bij het jonge
kind.
Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden
Binnen Sil op school komen de leerlingen op een veilige manier in aanraking met internet. Verder is er bij ieder
thema een digitaal prentenboek en zijn er leuke computerspelletjes. Deze kunnen de leerlingen spelen via Squla.
Ervaar nu zelf hoe je met Sil op school werkt aan de 21e eeuwse vaardigheden.
Uitproberen? Bekijk nu het proefthema Sil maakt schoon.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
Tekst: Esmeralda Sweeris, projectleider CED-Groep Het Jonge Kind
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