Advertorial

Alles-in-1

Dé methode voor samenhangend onderwijs

Thematisch leren: dat boeit!
OBS Frankendael in Callantsoog maakt al zo’n
zeven jaar gebruik van Alles-in-1. Leerkracht
Ellen Zwanenburg vertelt over haar ervaringen
met Alles-in-1.
Visie
Alles-in-1 is geen gewone methode: het staat voor een visie op
onderwijs. Wanneer het concept gezamenlijk wordt gedragen,
kan Alles-in-1 floreren. Kernwoorden van Alles-in-1 zijn samenhangend, betekenisvol en thematisch onderwijs.
Ellen vertelt hierover: “Alles-in-1 sluit aan bij onze onderwijsvisie.
Wij willen dat de kinderen van de Frankendael zich ontwikkelen tot
creatief denkende, gelukkige, zelfstandige, nieuwsgierige, verantwoordelijke leerlingen, die voor elkaar zorgen en kunnen samenwerken.”
“Taal en zaakvakken zijn geïntegreerd. Dus niet meer elk vak een
eigen thema. Ook alle creatieve opdrachten sluiten aan. De klas
ademt het thema met alle werkstukken en kunstwerken van de
kinderen. Door te werken naar een gezamenlijke afsluiting van het
project ontstaat een moment waarop leerlingen reflecteren en aan
elkaar en ouders kunnen laten zien wat ze hebben geleerd.”
Alles-in-1 in het kort
	Thematisch, samenhangend onderwijs
	5 projecten per jaar vanaf groep 4
	Tot zes verwerkingsniveaus per les
	Flexibel inzetbaar
	Afwisselend, uitdagend en motiverend
	Vrijwel alle vakken binnen één lesmethode
	Kerndoelendekkend
	Voldoet aan taalreferentieniveaus
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Hoe werkt Alles-in-1
Alles-in-1 biedt per schooljaar vijf projecten, elk binnen een van
de domeinen aardrijkskunde, cultuur, geschiedenis, techniek
en natuur. Er wordt gewerkt in blokken van acht weken. Een
project duurt vijf weken, daarnaast zijn er drie weken voor de
instructietaallijn Alles-Apart.

Advertorial
Ellen: “Binnen Alles-Apart worden begrijpend lezenstrategieën,
spellingcategorieën, werkwoordspelling en grammatica zeer gedegen aangeboden. In de projectweken wordt deze verworven kennis
toegepast en herhaald.”

“Alles-in-1 sluit perfect aan
bij OnsOnderwijs2032.”
Differentiatie en inzetbaarheid
“Voor alle kinderen biedt Alles-in-1 uitdaging. Er zijn zes niveaus
waarop de lessen kunnen worden verwerkt. Ideaal voor combi klassen
en sterkere of zwakke leerlingen.” Door de mogelijkheid om een
project met meerdere klassen of met de hele school te doen, biedt
Alles-in-1 de flexibele inzetbaarheid waar veel scholen, bijvoorbeeld
die met veranderende leerlingaantallen, behoefte aan hebben.
De leerkracht is de regisseur
Alles-in-1 biedt ruim materiaal aan op veel niveaus. Dat betekent
dat de leerkracht keuzes moet maken. Ellen: “Dit vergt overzicht,
flexibiliteit en kennis van zaken. Thematisch onderwijs vraagt inzet
en vaardigheid van de leerkracht en een gedegen voorbereiding.
Er zijn vaste lessen, waarbij de leerkracht een modellerende rol
heeft en er zijn zelfstandige lessen, waarbij de leerkracht coach is.”
Afwisseling
“Onderzoekend en probleemoplossend leren wordt dankzij de leskisten,
doe-opdrachten en werkstuk/onderzoek gestimuleerd. Deze onderdelen
vormen een wezenlijk onderdeel van de methode. Vele didactische
werkvormen wisselen elkaar af, waaronder allerlei vormen van samenwerkend leren. De methode voorziet ook in de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen: filosofisch getinte vragen, meningsvragen,
onderwerpen over normen en waarden en coöperatieve werkvormen
komen in elk thema en op elk niveau aan bod.”

Niet het vele is goed, maar
het goede is veel.

Effecten
“De methode gaat de diepte in. Niet meer van hetzelfde maar
minder met aandacht en zorg.” Door vijf weken lang intensief
met een thema bezig te zijn, wordt er dieper op het onderwerp
ingegaan en beklijft de lesstof beter. Ellen: “De nieuwsgierigheid
van kinderen wordt aangewakkerd. De lesinhoud krijgt betekenis
voor hen omdat ze zich ermee verbinden. De kinderen zijn uitermate
betrokken, mede omdat ze zelf veel kunnen kiezen!”
Flexibel en betaalbaar
Omdat de projecten voor Alles-in-1 Groep 5-8 op zes niveaus
zijn uitgewerkt, zijn ze zeer flexibel inzetbaar. Binnen een
(combinatie)groep kan eenvoudig dezelfde les op verschillende
niveaus verwerkt worden, maar ook de hele bovenbouw kan
aan hetzelfde project werken. Het aanschaffen van Alles-in-1
kan gefaseerd verlopen en omdat niet alle projecten op hetzelfde moment nodig zijn, kan de methode gedeeld worden met
andere scholen. Dat maakt Alles-in-1 een zeer betaalbare optie.

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.

