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Alles-in-1

Dé methode voor samenhangend onderwijs

Woensdag 26 januari 2022
10:00 tot 15:00 uur

Coördinatorendag Alles-in-1
Inspiratie en inhoud voor de invulling van uw
rol als Alles-in-1-coördinator.
Bent u Alles-in-1 coördinator op uw school en heeft u behoefte aan
uitwisseling over en verdieping van de invulling van uw taak?
Kom dan naar de Alles-in-1 Coördinatorendag op woensdag 26 januari 2022.
Op deze dag brengen we u volledig op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen,
is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s en gaan we aan de slag
met de invulling van de coördinatorenrol. Deze dag is interessant voor zowel
startende als ervaren coördinatoren.

Meer info en inschrijven: www.alles-in-1.org

Programma
9:45

- 10:00 uur

Inloop

10:00 - 10:15 uur

Opening

10:15 - 10:45 uur

Uitwisseling tussen coördinatoren

10:45 - 11:30 uur

Plenair deel
• Wat werkt in de praktijk?
• Wat zijn actuele ontwikkelingen?
• Gebruiken we alles wat Alles-in-1 te bieden heeft?

11:30 - 11:45 uur

Pauze

11:45 - 12:45 uur

 orkshopronde 1 keuze uit workshop 1 Organisatie
W
- planning en voorbereiding of workshop 2 Hoe volg
ik mijn leerlingen binnen Alles-in-1?

12:45 - 13:30 uur

Lunch

13:30 - 14:30 uur

 orkshopronde 2 keuze uit workshop 3 De rol
W
van de coördinator of workshop 4 Hoe inspireer en
motiveer ik mijn collega’s?

14:30 - 15:00 uur

Afsluiting

Reacties van deelnemers aan de Alles-in-1 Coördinatorendagen:
• ‘Trainers met passie! Bedankt!’
• ’Top: veel uitwisseling!!! Met goede ondersteuning vanuit organisatie.’
• ‘Vol enthousiasme terug naar de collega’s ’
• ‘Handvatten om thematisch onderwijs een nieuwe impuls te geven.’
• ‘Leuk om ervaringen/ideeën uit te wisselen: zinvolle bijeenkomst’

De Alles-in-1 Coördinatorendag
Op deze dag brengen we je volledig op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen, is er ruimte om ervaringen uit te wisselen met collega’s
en gaan we aan de slag met de invulling van de coördinatorenrol.

Alles-in-1

Dé methode voor samenhangend onderwijs

0224 - 21 47 45
info@alles-in-1.org

Praktische informatie
• Kosten voor deze dag zijn € 395,- (incl. BTW).
• Reserveert u voor 1 september 2021, dan ontvangt u € 20,vroegboekkorting.
• Locatie: Seats2Meet, nabij Station Utrecht Centraal.
• Wij verzenden uw factuur digitaal.
• Uiterste inschrijfdatum woensdag 19 januari 2022.
Inschrijven
Schrijf u of uw collega in via www.alles-in-1.org/inschrijven.
Hier vindt u alle benodigde informatie over de manier waarop u veilig
aan deze dag kunt deelnemen.
Door uw inschrijving gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals te vinden op
http://alles-in-1.org/algemene-voorwaarden en met het maken van beeldmateriaal ter
promotie van Alles-in-1. Kosteloos annuleren tot twee weken voor de bijeenkomst.
Programma onder voorbehoud.

Meer informatie
Wilt u meer weten over onze landelijke studiedagen of begeleiding
op maat op uw school? Neem dan vooral contact met ons op!
www.alles-in-1.org
info@alles-in-1.org
0224-214745
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