
Kinderen houden van 
afwisseling in werken, 
ontdekken, spelen en leren. 
De thematische methode 
Alles-in-1 maakt uitdagend 
en stimulerend onderwijs 
eenvoudig uitvoerbaar.

Alles-in-1 staat voor samenhangend, 
betekenisvol onderwijs. Aanvankelijk 
binnen 20 thema’s voor groep 5 tot en 
met 8. Maar nu ook met vijf thema’s 
speciaal voor groep 4. Daarnaast is er 
een instructielijn voor taal: Alles-Apart. 

Alles-in-1 in de praktijk 
Al meer dan 250 scholen maken volledig 
gebruik van deze methode. 

Wie op een ‘Alles-in-1 school’ gaat 
kijken, valt op dat er een ontspannen 
sfeer hangt. De variatie in activiteiten 
is groot. Naast kennisoverdracht en 
studievaardigheden vinden in diezelfde 
context dans, drama, muziek, tekenen, 
schilderen, handvaardigheid, doe- en 
onderzoeksactiviteiten wekelijks plaats.
 

Betekenisvol 
onderwijs: 
dat boeit!
Iedere week begint een nieuw deelthema, 
dat ingeleid wordt door een film. De 
dagen erna volgen informatieve teksten, 
gedichten, verhalen en Engels. Via eigen 
werkstukken of eigen onderzoek kan 
aangesloten worden bij de verschillende 
interesses van de kinderen. 

Kerndoelendekkend
Alles-in-1 omvat alle basisschoolvakken 
behalve rekenen, gym en schrijven. De 
leermiddelen van Alles-in-1 omvatten 

voor de overige vakken de basisschool 
leerstof van groep 4 tot en met 8, 
kerndoelendekkend. Daarnaast voldoen 
we aan de referentieniveaus taal.

Minder 
verschillende 
methoden 
betekent ook 
minder kosten!
Contextgebonden taalonderwijs 
Alles-Apart is de instructielijn voor taal. 
Helder en duidelijk worden alle regels en 
afspraken aangeleerd. De toepassing en 
herhaling vindt plaats binnen de projecten. 

In de projecten komen begrijpend lezen, 
technisch lezen, woordenschat en spelling 
context gebonden aan bod. Dit is wat 
taaldidactici al jaren bepleiten omdat het 
rendement van het onderwijs dan hoger is 
en de leerstof logischer voor leerlingen. 

Waarom staat Alles-in-1 voor 
toekomstgericht onderwijs?
Alles-in-1 biedt aantrekkelijk materiaal 
en een grote variatie in werkvormen, 
opdrachten en verwerking. Dat zorgt 
voor betrokken, ondernemende en 
nieuwsgierige leerlingen. 

De kinderen kunnen in grote mate 
zelfstandig met de materialen aan de 
slag. De afwisseling van werkwijzen 
en leerstijlen werkt motiverend en 
stimulerend.

Alles-in-1 is ideaal voor 
groepsdoorbrekenend werken en 
combinatiegroepen. Elkaar helpen en 
samen leren, ieder op eigen niveau. 

Meer weten over Alles-in-1? 
Bent u geïnteresseerd in Alles-in-1 en wilt 
u meer informatie? Kijk dan op www.
alles-in-1.org. 

Voor persoonlijk contact kunt u bellen 
naar 0224-214745 of mailen naar info@
alles-in-1.org.
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