SIL OP SCHOOL
Sil op school is een nieuw, digitaal programma voor kleutergroepen. Alle ontwikkelingsgebieden komen aan de orde: taalstimulering,
woordenschatontwikkeling, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Elk schooljaar zijn er acht thema’s, ontleend aan
de kleuteractualiteit. Afgezien van de poppen Sil en Lis is het programma helemaal digitaal. Leerkrachten kunnen de handleidingen, beschrijvingen van de activiteiten en voorleesverhalen downloaden en de bijbehorende prenten tonen op het smartboard.

SIL OP SCHOOL
Weg met de routine:
leerkrachten putten uit eigen
creativiteit
Tekst Marijke Nijboer

Tien jaar lang werkten de kleutergroepen van de Margrietschool in Zwijndrecht met de methode Ik & Ko.
Tot tevredenheid, maar de leerkrachten waren toe aan iets nieuws. Zij ervaren Sil op school als een veel

Het digibord is een belangrijk hulpmiddel bij Sil op school. Op de foto Inge Markus met een deel van groep 1. foto’s Jan van der Meijde
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Meer weten?
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