
Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Woensdag 25 september 2019
Woensdag 2 oktober 2019

15:00 - 17:00 uur

Na de zomervakantie krijgen alle scholen toegang tot de nieuwe Alles-in-1 Online 
leeromgeving. Na een proefperiode van augustus tot 1 november 2019 kunt 
u bepalen of u gebruik wilt  blijven maken van de nieuwe digitale leeromgeving.
We willen u daarom goed informeren over de nieuwe mogelijkheden en het 
werken met Alles-in-1 Online. 

Heeft u behoefte aan meer informatie en praktische tips?

Kom dan woensdag 25 september of woensdag 2 oktober naar een 
regiobijeenkomst! We organiseren de bijeenkomsten in vier verschillende 
regio’s in het land. 

Regiobijeenkomst Alles-in-1 Online
Praktische informatie om Alles-in-1 Online goed in  
te zetten.



Programma

De regiobijeenkomsten worden georganiseerd in Etten-Leur, Gendt, 
Diemen en Groningen. 

14:45	 -	 15:00	uur		 inloop

15:00	 -	 15:15	uur		 opening	en	kennismaking

15:15	 -	 16:15	uur		 informatie	over	Alles-in-1	Online
• Hoe ziet Alles-in-1 Online eruit?
• Hoe werkt Alles-in-1 Online en wat kunt u ermee?
• Op welke manieren kunt u het inzetten?

16:15	 -	 16:45	uur		 vragenronde	en	uitwisseling

16:45	 -	 17:00	uur		 afsluiting



In de periode van maart t/m juli 2019 hebben verschillende scholen 
meegedaan aan de pilotfase en hebben speelscholen ervaringen opgedaan 
met Alles-in-1 Online. Hieronder vindt u enkele van hun reacties.

Leerkrachten
• “Het programma wijst zichzelf.”
• “Mooie start van dit programma!”
• “Het geeft de kinderen plezier en rust.”
• “ Ik zie het als een goede aanvulling, voor sommige onderdelen ook als 

vervanging voor het werkboek.”
• “Het programma heeft een duidelijke opzet, sluit goed aan bij de lesstof.”
• “ Ik wil het graag inzetten volgend schooljaar. We werken dan met 

combinatiegroepen,	dus	extra	fijn	om	een	zelfstandig	hulpmiddel	te	
hebben.”

Leerlingen
• “Ik vind het superleuk om te doen!”
• “Het werkwoordpaard is ietsiepietsie leuker dan de spellingmol.”
• “Het is leuker leren.”
• “Sterren verdienen is top!”
• “Het is net als bij een zakmes, alles in één ”

Reacties van pilot -en speelscholen
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Praktische informatie
• Deze bijeenkomsten zijn gratis bij te wonen.
• Locaties	en	data:	 

Datum Locatie Locatie

Woensdag 25 september IKC De Tichelaar
Nijmeegsestraat 1 
6691 CJ Gendt

Noorderbreedte
Vogelweg 4
1111 WD Diemen

Woensdag 2 oktober OBS De Springplank
Kraanvogel 22 
4872 SB Etten-Leur

OBS De Vuurtoren
Vaargeul 117
9732 JS Groningen

• Uiterste inschrijfdatum woensdag 18 september 2019.

Inschrijven
Schrijf u of uw collega in via een mail naar info@alles-in-1.org met 
vermelding van naam deelnemer, school en plaatsnaam, welke datum 
en locatie.  

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 1 week voor de bijeenkomst. Indien u op de dag zelf 
annuleert zonder legitieme reden of zonder annulering afwezig bent, dan zal er € 35,00 in 
rekening worden gebracht ter compensatie van de reeds gemaakte kosten. 
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


