Sil op school
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Begeleid spel

Doelgericht werken
in de onderbouw
Tekst Karin van Breugel

Sil op school is een flexibel kleuterprogramma vol variatie, bedoeld voor groep
1 en 2. Basisschool De Marke gebruikt het programma sinds dit schooljaar.

Bij elk Sil-thema horen twintig activiteiten:
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van de CED-Groep hebben we hier gericht

‘Door Sil zijn we doelgerichter en meer beredeneerd gaan werken. En weten

Onderbouwleerkracht Frank Vergeer:
'Voor kleuters is het belangrijk om een
betekenisvolle speelleeromgeving te creëren.'
Foto: Medea Huisman

we zeker dat alle (sub)doelen van de SLO gedurende het jaar aan bod komen’,
vertelt schoolleider Inge Vonken.

aandacht aan besteed.’
Om de leerkrachtvaardigheden te vergroten, spelen training en groepscoaching een
belangrijke rol bij de implementatie van Sil
op school.
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Betekenisvol leren

Inrichting hoeken

Frank: ‘Voor kleuters is het belangrijk om een
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Meer weten?
Anke Oomens
a.oomens@cedgroep.nl
@silopschool
Proefthema uitproberen of
proeflicentie aanvragen?
Kijk op www.silopschool.nl
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