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Jaar van uitgave,
uitgever, editie

Doorlopende uitgave door CED-Groep.
Ieder jaar 3 nieuwe actuele thema’s.
Archief met groeiend aantal thema’s.

2016, Uitgeverij Zwijsen
3e editie.

2015, Uitgeverij Malmberg
2e editie.

Geen kleutermethode, maar losse
projecten en materiaal.
Geen samenhangend aanbod.

Doelgroep

Groep 1 en 2.
Niet alleen doelgroepkinderen
(VVE-programma) maar een breed
kleuterprogramma.

Instromers, groep 1 en 2. Niet alleen
doelgroepkinderen (Schatkist 3 is VVEproof), maar een geïntegreerd totaalaanbod voor alle kleuters.

Groep 1 en 2.
Niet alleen doelgroepkinderen, breed
kleuterprogramma.

Voor peuters en kleuters (voornamelijk
kleuters).
Thema’s voor alle kleuters.
Ook peuterthema’s, 2,5 tot 4 jaar
en materiaal voor de snellere kleuters.

Aansluiting bij
andere programma’s

Sluit aan bij Uk en Puk (0-4 jaar) en bij
andere programma’s voor 0-4 jaar. Sluit
ook aan bij alle methoden voor groep 3.

Sluit aan bij Uk en Puk (0-4 jaar) en bij
andere programma’s voor 0-4 jaar. Sluit
ook aan bij Veilig leren lezen en alle
andere methoden voor groep 3.

Sluit aan bij Peuterplein (2 - 4 jaar).

Sluit aan bij alle programma’s van 0-4
jaar en bij methoden voor groep 3.

Bron: websites en brochures Malmberg, Zwijsen, Kleuteruniversiteit en CED-Groep
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Ontwikkelingsdomeinen

4 ontwikkelingsdomeinen:
- Taal
- Rekenen
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Motoriek
Gekoppeld aan vakgebieden:
- Wetenschap en techniek
- Biologie
- Wereldoriëntatie
- Beeldende vorming
- Sport en (buiten)spel
- Verkeer
- Muziek, drama en dans

7 ontwikkelingsgebieden met
domeinen:
Alle ontwikkelingsgebieden komen in
ieder anker aan bod:
- Rekenen
- Taal
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Motoriek
- Kunstzinnige vorming
- Oriëntatie op jezelf en de wereld
- Wetenschap en technologie
- Engels (verschijnt later)

10 domeinen:
- Rekenen
- Taal-lezen
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Bewegingsonderwijs
- Voorbereidend schrijven
- Beeldende vorming
- Muziek
- Drama
- Wereldoriëntatie / burgerschap
- Engels

4 ontwikkelingsdomeinen:
- Taal
- Rekenen
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Motoriek
Uitgewerkt in veel categorieën
lesdoelen, voor ieder een symbool.
Bij ieder product is voor aankoop
een overzicht van de lesdoelen te
downloaden.

SLO-doelen
SLO-doelen

Tevens activiteiten met extra aandacht
voor de vorm:
- Begeleid rollenspel
- Voorlezen
SLO-doelen

Bron: websites en brochures Malmberg, Zwijsen, Kleuteruniversiteit en CED-Groep
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Thema’s

6 thema’s per jaar
Een thema duurt 6 weken. (De
leerkracht kan ervoor kiezen om korter
of langer aan een thema te werken.)
In totaal materiaal voor 36 weken.
De thema’s en activiteiten zijn niet
elk jaar hetzelfde. Ieder jaar worden
3 nieuwe thema’s ontwikkeld,
aansluitend bij de kleuteractualiteit.
Er wordt uitgegaan van 3 vaste thema’s
en 3 nieuwe thema’s per jaar. Deze
vaste thema’s zijn ook verkrijgbaar in
een themamap.
Ook kun je, in plaats van het nieuwe
actuele thema, kiezen voor een thema
uit het archief.
Veel keuzevrijheid.

18 ankers (2 jaarpakketten) voor
2 jaar
3 perioden per schooljaar (sept-oktnov/ jan-febr-maart-apr/ mei-juni-juli).
Per periode kiest de leerkracht 2 à
3 ankers uit een aanbod van 6. Ieder
anker duurt gemiddeld 4 weken (24-36
weken per schooljaar), maar kan ook
langer of korter ingezet worden. Naar
wens kunnen ankers van Schatkist
aangevuld worden met eigen thema’s.
Alle ankers bevatten thema’s uit de
kleuteractualiteit en zijn gemakkelijk
aan te passen aan de dagelijkse
praktijk.
- P1: start-herfst-doen alsof-wonenuitvinden-muziek
- P2: winter-lente-kunstcommunicatie-gezondheid-dieren
- P3: avontuur-afsluiting-eten en
drinken-familie-buiten spelen-water

16 thema’s voor 2 jaar
4 periodes per jaar:
- P1: aug – sept – okt
- P2: nov – dec – jan
- P3: febr – mrt – april
- P4: mei – juni – juli
Elke periode keuze uit 4 thema’s. Een
thema duurt 3 weken. Verdeeld over
twee themapakketten:
De seizoenen en De wereld.

Op basis van (prenten)boeken
Kleuteruniversiteit maakt in
samenwerking met uitgevers van
kinderboeken digitale thematische
projecten voor (kleuter)leerkrachten op
basis van (prenten)boeken.
Er worden regelmatig actuele producten
geplaatst.
De website beschikt over een
zoekfunctie.
Veel keuzevrijheid.

De seizoenen:
- P1: Nieuw schooljaar – herfst
- P2: December – winter
- P3: lente – dierentuin
- P4: familie – vakantie
De wereld
- P1: winkel – communicatie
- P2: gezondheid – het restaurant
- P3: museum – machines
- P4: bouwen – vervoer

De thema’s van Schatkist 3 sluiten aan
bij de thema’s van Uk&Puk en Veilig
leren lezen kim-versie.

Bron: websites en brochures Malmberg, Zwijsen, Kleuteruniversiteit en CED-Groep
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Differentiatie

Basis, verdiept en intensief
Iedere activiteit biedt het basisaanbod
voor de hele groep. Daarnaast zijn
er suggesties voor intensivering en
verdieping.
Bij vijf activiteiten vindt u een
uitwerking voor kleuters, die meer
uitdaging nodig hebben, op weg naar
groep 3.

Ster-, maan, zon-aanpak
Bij alle activiteiten is aandacht voor de
onderwijsbehoefte van alle kinderen:
net als bij Veilig leren lezen zijn
de activiteiten geschreven voor de
gemiddelde groep (maan-aanpak) en
zijn er tips voor differentiatie: steraanpak voor intensivering en zonaanpak voor extra uitdaging.

Sil heeft per thema een werkblad voor
taal, rekenen en een kleurplaat.

Bron: websites en brochures Malmberg, Zwijsen, Kleuteruniversiteit en CED-Groep

Drie niveaus:
- Instroomgroep
- Groep 1
- Groep 2
Per activiteit is aangegeven hoe de
activiteit afgestemd kan worden op het
niveau.
Extra opdrachten voor slimste
kleuters.

Differentiëren naar eigen inzicht
De thema’s bieden geen uitgebreide
differentiatie. De leerkracht kan
naar eigen inzicht differentiëren.
Niveauverschil per thema wordt
aangegeven d.m.v. een drie-sterrensysteem.
Ook zijn er peuterprojecten en
specifieke plus projecten, voor meer
uitdaging.

Extra werkbladen voor de oudste
kleuters: voorbereidend schrijven,
rekenen en taal-lezen.
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Materialen

Algemene materialen:
- De poppen Sil en Lis
- De algemene handleiding
- Doelenoverzicht voor de 6 thema’s,
groep 1 en 2
- Jaarplanning
- Dagritmekaarten
- Activiteitenkaarten voor op het planbord
- Hoekkaarten
- Uitnodigingskaarten
- Naamkaarten voor planbord, kapstok,
stoel, e.d.
In elk thema komen de volgende
onderdelen aan bod:
- Inleiding op het thema
- Woordkaarten (50 per thema)
- 20 activiteiten
- Digitaal prentenboek
- Kansen grijpen en kansen creëren
- Inrichting van de speelleeromgeving
- Ouderbrief
- Inspiratie (websites, apps, boeken)
- Digitale spelletjes (Squla)
- Liedje van Benny Vreden
- Werkblad voor taal en rekenen.
- Kleurplaat
De materialen zijn, op de poppen na,
allemaal te vinden op silopschool.nl.
Naast de materialen online is er ook
beschikbaar:
- Themamap met zes thema’s
- Zes prentenboeken, bij de thema’s
- Materialendoos

Algemeen pakket:
- Pop Pompom
- Schatkist
- Schatkistkaarten (doos, 300 kaarten)
- twee dobbelstenen met
insteekhoezen
- Weekkalender
- Getallenwand 0-12 (rekenroutine)
- Zoemverhalen (doos, voor speelse
ontdekkingen met klanken en letters)
- Woordkaarten (doos, woordenschat)
Op Taaltocht (doos, voor een brede
oriëntatie op taal)

Materialen:
- Handpop Raai de Kraai
- 2 themapakketten
- Extra pakket praktische hulpmiddelen
- Digibordsoftware
- Oefensoftware
- Kleuterplein Resultatenmonitor

Materialen:
Al het materiaal is te downloaden via de
website (na aankoop).
Bij de projecten wordt ook materiaal
aangeboden als werkbladen, liedjes,
voorbeelden, woorden. Maar dit
gebeurt niet systematisch.

Jaarpakket 1-2:
- Activiteitenboeken (handleidingen)
- Prentenboeken
- Voorleesboeken
Aanvullende materialen:
- Jaarkalender (verbruiksmateriaal)
- Bijenhotel (poster,
verbruiksmateriaal)
- Vriendenboekje (verbruiksmateriaal)
- Getallenwand 13-20
- Pop Loeloe
- Poppenfamilie (alle hoofdfiguren)
- Handpop Zoem
- Leesseries
Software:
- Leerkrachtassistent
- Digiregie
(leerlingsoftware voor school en thuis
wordt in de loop van 2019 verwacht)

Bron: websites en brochures Malmberg, Zwijsen, Kleuteruniversiteit en CED-Groep
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Liedjes

Bij elk thema een speciaal Sil op school
liedje van Benny Vreden als download
beschikbaar.

57 liedjes, gezongen door Kim-Lian van
der Mey:
- 2 liedjes per anker
- Liedjes bij de routines
- Liedjes gericht op klassenmanagement , beschikbaar via digibord.

Er is een liedjes-cd met 16 liedjes (bij elk
thema) door Dirk Scheele.

Er zijn losse liedjes te koop. Maar
ook een aantal liedjes gebundeld en
musicals.

Meten/volgen

De ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met het eigen kindvolgsysteem
van de school.

Schatkist heeft een digitaal
leerlingvolgsysteem: Digiregie. Het
is een observatie-, registratie- en
planningsprogramma.

De Resultatenmonitor is een online
registratie- en analysetool bereikbaar
via de leerkracht-startpagina van de
software.

Er wordt in de projecten aangegeven
aan welke doelen gewerkt wordt. Deze
sluiten aan bij de SLO-doelen. De
ontwikkeling van de kinderen wordt
gevolgd met het eigen kindvolgsysteem
van de school.

Ouderbrieven met informatie en tips bij
de ankers en de routines (beschikbaar via
Digiregie, in Word)
Edutainment (educatieve spellen voor
thuis)
Dagboek van Pompom (kopieerblad)
Schatkisttafel in de klas
Leerlingsoftware voor thuis (gereed in
2019)

Bij de kopieerbladen zit voor elk thema
een ouderbrief.

Geen specifieke aandacht voor
ouderbetrokkenheid.

Sil op school levert een
planningsdocument waarmee in kaart
gebracht wordt welk kind aan welk doel
heeft gewerkt.

Ouderbetrokkenheid

Prijs

Per thema twee ouderbrieven in een
Worddocument. Een ouderbrief voor VVE
ouders en een ouderbrief voor niet-VVE
ouders.
De ouders krijgen tips voor thuis rondom
het thema.

Het materiaal kan ook door ouders
aangeschaft worden.

Het is lastig de 3 kleutermethoden te vergelijken op prijs. Veel is ook afhankelijk van de keuzes die je als school maakt. Bij Kleuteruniversiteit reken je af per
project. Sil is afwijkend in de manier van aanbieden en wat betreft prijs. Bij twee kleutergroepen (school van gemiddelde grootte) is de aanschaf Sil op school veel
goedkoper dan de andere twee methoden. Bij drie of meer groepen is dit verschil nog groter, want de prijs van Sil op school blijft hetzelfde.
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