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Alles-in-1

Dé methode voor samenhangend onderwijs

Woensdag 1 april 2020
10:00 - 15:00 uur

Alles-in-1 Dag
Informatie uitwisselen en andere Alles-in-1
gebruikers ontmoeten.
Werkt u met Alles-in-1? Heeft u behoefte aan verdieping, uitwisseling,
informatie en inspiratie?
Kom dan woensdag 1 april 2020 naar de Alles-in-1 Dag.
In één dag wordt u op de hoogte gebracht van onze laatste ontwikkelingen en
ontmoet u andere gebruikers. We bieden veel ruimte om elkaar te inspireren
en samen het gesprek aan te gaan over aan onze methode gerelateerde
onderwerpen. Dit om het werken met Alles-in-1 op uw school te optimaliseren.

Meer informatie via www.alles-in-1.org

Programma
10:00 - 10:30 uur

Opening en info vanuit Alles-in-1

10:30 - 11:00 uur

Kennismaking

11:00 - 11:30 uur

Inspiratieronde 1

11:30 - 12:00 uur

Inspiratieronde 2

12:00 - 12:45 uur

Lunch

12:45 - 13:15 uur

Inspiratieronde 3

13:15 - 13:45 uur

Inspiratieronde 4

13:45 - 14:45 uur

Vragenloket

14:45 - 15:00 uur

Afsluiting

‘Thematisch werken is niet alleen voor leerlingen veel leuker, maar ook
voor de leerkracht zelf! Ik zou niet anders meer willen!’
Karin, leerkracht De Blauwe Lijn Amsterdam

Alles-in-1 Dag
We verwelkomen op deze dag leerkrachten, intern begeleiders, coördinatoren,
klassenassistenten en directeuren van Alles-in- 1 scholen.
We gaan deze dag samen in gesprek over onderwerpen zoals:
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Heeft u nog andere onderwerpen die u wilt inbrengen? We horen uw
suggesties graag! Mail deze naar info@alles-in-1.org en we nemen het mee
in de voorbereiding. Wij maken een indeling van onderwerpen per ronde en u
bepaalt zelf waar u aansluit.
Reacties van deelnemers Vervolgdag Coördinatoren:
• ‘Nieuwe ideeën die weer school specifiek gemaakt kunnen worden.’
• ‘Fijn om ervaringen uit te wisselen.’
• ‘Het informele uitwisselen levert voor mij veel op.’
• ‘Fijn van andere scholen te horen!’
• ‘Contacten opdoen is fijn.’

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).
• Locatie: Seats2Meet, nabij Station Utrecht Centraal.
• Reserveert u voor 1 september dan ontvangt u € 20,- vroegboekkorting.
• Uiterste inschrijfdatum zondag 1 maart.
Inschrijven
Schrijf u of uw collega in via www.alles-in-1.org/inschrijven.
Hier vindt u een overzicht van onze studiedagen en kunt u
alle benodigde informatie voor uw inschrijving voor de
Alles-in-1 Dag aangeven.
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 2 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

240419

