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Trainingen Sil op school
Sil op school is de meest inspirerende kleutermethode, flexibel en actueel. Gaat u werken met
dit programma? Of werkt u al met de thema’s en activiteiten en wilt u weten hoe u er nog
meer uit kunt halen? Ook voor verdieping op bepaalde onderwerpen kunt u bij ons terecht.
Bekijk dan de mogelijkheden voor trainingen Sil op school.
KENNISMAKINGSWORKSHOP SIL OP SCHOOL
In deze workshop staat informatie over het programma Sil op school centraal.
Aan het einde van deze workshop:
• kent u de inhoud van het
programma Sil op school.
• weet u hoe het online aangeboden
programma eruit ziet en hoe het
werkt.
• kent u de educatieve uitgangspunten die ten grondslag liggen aan
Sil op school. Denk aan opbrengstgericht werken, spelend leren, de
woordenschataanpak en modelen.

• heeft u een overzicht van de
doelen (uitgesplitst voor groep 1
en groep 2) die leidend zijn bij de
activiteiten van Sil op school.
• weet u welke mogelijkheden er zijn
om u te scholen of te verdiepen in
het werken met Sil op school.
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Leerkrachten groep 1 en
school te
overwegen om met Sil op
gaan werken.

TIJDSINVESTERING PER TEAM
De kennismakingsworkshop duurt
2 uur.

KOSTEN
Neem contact met ons op.

BASISTRAINING AAN DE SLAG MET SIL OP SCHOOL
In vier modules wordt u geïnformeerd over de inhoud en organisatie van
het programma. Ook gaan we in op de leerkrachtvaardigheden en uw eigen
groepsplan.
Aan het einde van deze training:
• kunt u werken met het digitale
programma Sil op school.
• kent u de achtergronden en opzet
van het programma.
• kent u de doorgaande lijn binnen
de voorschool, naar groep 3 en
verder.
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• beschikt u over een goed
doordacht aanbod voor twee jaar
kleuteronderwijs, met differentiatie
op drie niveaus (basis, verdiept
en intensief) dat voldoet aan de
SLO-doelen voor taal, rekenen,
sociaal emotionele ontwikkeling en
motoriek.

www.silopschool.nl
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De basistraining is bedo
rkrachten en
VVE-gecertificeerde lee
t opgaan
voor leerkrachten die níe
voor VVE-certificering.

• weet u hoe u de vorderingen
van de leerlingen kunt volgen en
werkt u opbrengstgericht aan hun
ontwikkeling.

TIJDSINVESTERING
PER DEELNEMER
De tijdsinvestering bedraagt
4 bijeenkomsten van 3,5 uur en
2 tussentijdse groepsbezoeken per
deelnemer.

Module 4:
Groepsplan en opbrengstgericht
werken
In deze module blikken we terug op
het onderwijsaanbod en maakt u uw
groepsplan voor uw eigen school af.
Aan het einde van de training heeft u
dus een compleet onderwijsaanbod op
drie niveaus voor kleuters.

KOSTEN: Op offertebasis.

TRAINING SIL OP SCHOOL OP MAAT
Werkt u al met Sil op school en wilt u uw onderwijs op bepaalde onderwerpen
verbeteren, dan zijn er verschillende modules mogelijk. Zoals:
• Een rijke speel- leeromgeving,
spelen in hoeken
• Stimuleren sociale vaardigheden en
zelfstandigheid
• Spelend leren en spel verrijken
• Taalonderwijs:
woordenschatdidactiek
• Interactief voorlezen
• Ouderparticipatie
• Het volgen van de ontwikkeling en
het afstemmen van de activiteiten
hierop
Een uitgebreid overzicht aan modules
is te vinden op www.silopschool.nl/
trainingenencursussen
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• Training Sil op school op maat:
gemaakt
wordt een plan op maat
afhankelijk van uw keuze of wat er
.
inclusief schoolbezoeken
uit de Quickscan komt.

KOSTEN: Op offertebasis.
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Module 2:
Organisatie Sil op school
Deze module gaat in op de
organisatie van Sil. We behandelen
de onderdelen: leertijd, planning en
groepsmanagement.

Module 3:
Leerkrachtvaardigheden
In deze module staat het educatief
en didactisch handelen centraal. Ook
het instructiemodel en coöperatieve
werkvormen komen aan bod.
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DE MODULES
Module 1:
Inhoud van Sil op school
In deze module focussen we op
achterliggende ideeën van Sil, onder
andere de didactiek, spel, doorgaande
lijn en aanbod op drie niveaus. Aan de
orde komen twee onderdelen van het
onderwijsaanbod, namelijk doelen en
leerstofaanbod.

