Sil op school op de NOT
Van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 januari hebben we vanuit de CED-Groep ook voor Sil op school op de NOT
gestaan. We hebben weer veel leuke gesprekken gehad. In dit blog doen we verslag en leest u misschien ook nog
handige tips over de meest inspirerende kleutermethode.
Kansrijk leren
Misschien heeft u een bezoek gebracht aan de NOT. De CED-Groep presenteerde zich onder het thema ‘Kansrijk
leren’. Ook was er weer veel belangstelling voor Sil op school.

Leukste gesprekken
Met toekomstige klanten gingen de gesprekken vaak over hoe de methode is opgebouwd. Dat konden we mooi op
de aanwezige tablets laten zien. Ook een aantal leerkrachten uit België nam uitgebreid de tijd om zich te laten
informeren over Sil en Lis. Met name de poppen spraken erg aan.
Ook sprak ik een ‘Sil-gebruiker’ die de Sil liedjes nog niet had beluisterd, omdat het niet duidelijk was voor haar
hoe dit werkte. Vanaf september zijn er speciaal voor Sil op school gemaakte liedjes die per thema worden
aangeboden. Ik kon haar laten zien dat bij elk thema een blokje staat, waarop als je doorklikt je in de Benny
Vreden Tool komt. Bij 'zoeken' kun je zelf een zoekterm uit de titel van het liedje of Sil op school ingeven.
Mijn presentaties in de stand werden ook enthousiast ontvangen. Op het grote scherm werden alle onderdelen van
het programma bekeken. Ik kreeg vragen over het archief en kon laten zien en vertellen dat alle thema’s daar
terecht komen. Dat betekent grote flexibiliteit. Als een actueel thema niet bevalt, kun je een thema uit het archief
halen.
De kleurplaat van Winterkost werd gewaardeerd. Er was zelfs een directeur van een basisschool die een stapeltje
mee nam voor ‘zijn kleuters’.
Uitproberen? Bekijk nu het proefthema Winterkost.
Reageren? silopschool@cedgroep.nl of via Facebook of Twitter
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