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Ga snel aan de slag met Sil op school. 

Bekijk het overzicht van de materialen 

en de opbouw van een activiteit. 

Lees ook hoe u de eerste keer start 

met Sil. Voor meer informatie is er de 

algemene handleiding die u als pdf kunt 

downloaden via de website.

Veel plezier met Sil op school!

Werken met Sil op school 

biedt flexibiliteit 

• Naast het werken met actuete thema’s is er een compleet archief met 

alle eerder verschenen thema’s. Dat archief groeit, dus er is steeds meer 

te kiezen!

• Wilt u een eigen thema doen, check dan het handige ‘Doelenoverzicht’ 

(schooljaar) of de ‘Themadoelen’. Dan weet u zeker dat alle doelen aan 

bod komen. 

• Natuurlijk kunt u het activiteitenaanbod aanpassen aan de ontwikkeling 

van uw leerlingen. 

MATERIALEN
Alle materialen (behalve de poppen Sil en Lis), zijn te downloaden via de website.

Daarnaast zijn er de materialendoos en themamap met 6 thema’s en bijbehorende prentenboeken. STAP 1

In de jaarplanning staat wanneer een 

actueel thema beschikbaar is, zodat u kunt 

voorbereiden. U kunt ook een niet actueel 

thema uit het archief kiezen. Of kies een 

thema uit de themamap. Lees 

de inleiding op het thema.

STAP 2

De materialenlijst vindt u bij ‘Inleiding 

op het thema’. Verzamel de materialen 

en start eventueel met het inrichten 

van het lokaal. Zie ook de suggesties bij 

‘Speelleeromgeving’.

STAP 5

Sluit het thema na zes weken af en start het 

volgende thema. Of kies ervoor om 

korter of langer aan een thema 

te werken.

STAP 4

Als u het handig vindt, print u het 

doelenoverzicht. En als u met een 

digitaal thema werkt, eventueel 

ook de activiteiten. Dit is echter 

niet per se noodzakelijk.

STAP 3

Maak een globale themaplanning voor 

6 weken. Kies de activiteiten die u wilt 

gaan doen. Kijk daarbij goed naar de 

aangegeven volgorde. De planning kan 

gedurende het thema 

bijgesteld worden.

SIL EN LIS
Sil en Lis spelen een belangrijke 

rol. Ze zijn de intermediair tussen 

leerkracht en kind.

THEMAMAP MET 6 THEMA’S

Deze map bevat de volgende 

thema’s:

1. Welkom op school

2. Nieuwsgierig

3. Pepernoten en kerstkransjes

4. Winterkost

5. Sil en de beestenboel

6. Op reis met Sil en Lis

MATERIALENDOOS
Deze doos bevat:

dagritmekaarten

seizoenskaarten

hoekkaarten

planbordkaarten

6 x 50 woordkaarten bij de 6 

thema’s uit de themamap

6 PRENTENBOEKEN

WWW.SILOPSCHOOL.NL
Download via de website:

• Algemene handleiding

• Doelenoverzicht

• Naamkaartjes in Sil- en Lis-stijl

• Werkbladen bij de thema’s

• Kleurplaten

• 30 thema’s (aantal groeit ieder 

jaar)
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STAP VOOR STAP MET EEN (DIGITAAL) THEMA AAN DE SLAG
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ONLINE OVERZICHT VAN EEN THEMA OPBOUW VAN EEN ACTIVITEIT (DIGITAAL) 
Na inloggen ziet u het complete overzicht van de materialen 

bij het thema. Klik op de buttons en download de pdf’s. 

U kunt ze printen of digitaal bekijken. Of gebruik de 6 vaste 

thema’s uit de themamap.

Met Sil op school stimuleert u de 

totaalontwikkeling van kinderen 

in groep 1 en 2. Het accent ligt 

op de ontwikkelingsdomeinen 

taal, rekenen, motoriek en sociaal-

emotionele ontwikkeling.

Daarnaast is iedere activiteit 

gekoppeld aan een vakgebied 

(wetenschap en techniek, biologie, 

wereldoriëntatie, beeldende 

vorming, sport en (buiten)spel, 

verkeer, muziek/drama/dans). 

Tevens zijn er activiteiten waarin 

begeleid rollenspel of voorlezen 

centraal staat.

Iedere activiteit is volgens een 

vaste opbouw uitgewerkt. 

In de meeste gevallen bestaat een 

activiteit uit twee pagina’s. 

Klik op de button Activiteiten voor het overzicht 

van het complete thema. Klik door naar de 

pdf van de activiteit. Of kies een thema uit de 

themamap en kies een activiteit.

Lis SilSil

Alle belangrijke 

informatie over het 

thema, zoals  het overzicht 

van de aangeboden 

woorden, de doelen en de 

benodigde materialen.

Tips voor het 
inrichten van de 

speelleeromgeving 
en suggesties 

voor zelfstandige 
activiteiten, 

gekoppeld aan de 
doelen van het thema.

Registreer op eenvoudige 

wijze, per leerling, aan 

welke activiteiten en doelen 

gewerkt wordt.

Ieder thema biedt

 20 activiteiten, voor de 

grote (5) en de kleine 

groep (15). Sommige in een 

vaste volgorde, andere vrij 

in te plannen. 

Betrek ouders bij 

het thema met 

suggesties voor 

activiteiten thuis.

Digitale spelletjes, 

aangepast aan het 

thema.

Een leuk liedje, 
aansluitend bij 

het thema.

Ieder thema 
50 nieuwe 

woordkaarten, met 
woord en afbeelding.

Er zijn zes thema’s per jaar, aansluitend bij 

de leefwereld van de kleuter. 

Werk zes weken aan een thema of maak 

eigen keuzes voor korter of langer.

Ieder thema een 

digitaal prentenboek! 

Lees het verhaal voor 

en bekijk de platen en 

animaties op het digibord.

Nog sneller aan de 
slag! Een map met 
alle bestanden bij 

het thema.

Suggesties voor extra 
activiteiten (kansen 

creëren) en ideeën om 
gebruik te maken van 
dagelijkse situaties 

(kansen grijpen) ,gericht 
op de doelen.

Maak het nog leuker 
met tips voor websites, 

apps, filmpjes, 
spelletjes en boeken.

Dit is het doel waaraan 
gewerkt wordt.

De voorbereidingen  
worden puntsgewijs 

beschreven. De inleiding 
op het thema bevat een 

materialenlijst.

Belangrijke woorden bij deze 
activiteit. Van de vetgedrukte 
woorden is een woordkaart, 

50 per thema.

De kinderen worden 
geprikkeld en 

gemotiveerd voor de 
activiteit.

Afhankelijk van de 
activiteit wordt 

beschreven hoe het spel 
begeleid kan worden 
of hoe de instructie 

verloopt.

Afsluitend wordt de 
activiteit geëvalueerd 

en teruggekeken naar het 
doel waaraan gewerkt is.

Een verdiept arrangement 

voor kinderen die meer 

aankunnen. En een 

intensief arrangement, voor 

een aanpak voor kinderen 

die meer begeleiding nodig 

hebben.

Handelingssuggesties, 
die goed aansluiten 

bij de activiteit.


