
 

 

Klantervaringen n.a.v. trainingen Sil op school 

Met begeleiding haal je meer uit Sil op school! Je krijgt praktische tips over het 

gebruik van het programma. Je leert hoe je er zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk 

mee kunt werken. En hoe je accenten kunt leggen die passen bij je eigen 

klassensituatie. 

Er zijn bij Sil op school verschillende trainingen mogelijk. Je kunt kiezen voor de korte 

kennismaking, een implementatietraining of juist voor een training op maat. Tevens is 

er een uitgebreide training, die leidt tot VVE-certificering. En wat denk je van een 

training over een specifiek onderwerp? Bij Sil op school is dat ook mogelijk. 

Vragen van scholen die een training willen volgen 

Onze visie op het jonge kind staat spelend leren centraal. Sil op school sluit hierop 

mooi aan. Hoe kunnen we deze visie en Sil op school goed implementeren in de 

praktijk? 

We willen ons aanbod aan de kinderen verrijken en spelenderwijs aanbieden. Hoe 

zorgen we voor een rijke speelleeromgeving en begeleiden we het spel van de 

kinderen op stimulerende manier? 

Wij willen graag goed met Sil op school werken en met elkaar op één lijn komen. Hoe 

halen we het optimale uit het programma? 

Op onze school werken we met EDI. Past Sil op school daarbij? Hoe doen we dat met 

de activiteiten in de groepen 1 en 2? 

Hoe geven we het cyclisch proces van ons onderwijs (OGW) met Sil op school goed 

vorm, zodat we de kinderen goed in beeld hebben? Dit willen we koppelen aan ons 

leerlingvolgsysteem en ons onderwijsaanbod en zo de doelen op elkaar kunnen 

afstemmen. 

Klantervaringen n.a.v. een begeleidingstraject 



 

 “Fijn dat het zo praktijkgericht is. Je hebt er echt wat aan en je wordt er enthousiast 

van” (leerkracht groep 1 en 2) 

“De groepsbezoeken waren heel waardevol. Hierdoor heb ik mij snel ontwikkeld in hoe 

ik de kinderen in hun spel en in de hoeken kan begeleiden. We zetten dit op onze 

school zelfs door met collegiale consultatie.” (leerkracht groep 1 en 2) 

“De kwaliteit in het onderwijs voor groep 1 en 2 is verhoogd. Het jonge kind heeft 

weer echt een plek gekregen op onze school!” (directie)   

“De leerkrachten zijn beter in staat hun aanbod af te stemmen op de groep en op de 

individuele leerlingen. Dit heeft de kwaliteitszorg op onze school verhoogd.” (ib’er) 

Alle informatie op een rij over deze trainingen 

Meer weten? 

Neem voor meer informatie over Sil op school (vve-)trainingen contact op met 

Susanne de Kruif: s.dekruif@cedgroep.nl of 010 4071458. 

Mocht je ervaringen van een Sil op school-gebruiker willen, dan kun je hun gegevens 

bij ons opvragen via silopschool@cedgroep.nl. 

 

 

 

 

https://www.silopschool.nl/files/Communicatie/Sil-op-school-Trainingsaanbod.pdf
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