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Dé methode voor samenhangend onderwijs

Proefproject aanbieding
Alles-in-1 is een unieke methode met een bijzondere opzet. Omdat wij zo
anders zijn, is het belangrijk om deze nieuwe manier van werken goed
uit te proberen. Vandaar dit aanbod voor een proefproject.

Alle boeken van Alles-in-1 en Groep 4 tegen 75% korting
• Alles-Apart bestanden drie weken gratis
•

De juiste ervaring
Wij willen graag dat u goed ervaart hoe het is om
met Alles-in-1 te werken. Daarom rekenen we bij dit
aanbod een minimaal bedrag voor alle boeken.
U krijgt gratis toegang tot het leerkrachtgedeelte en
ons online toets- en oefenprogramma. De bestanden
voor het uitproberen van onze instructielijn taal AllesApart sturen wij u kosteloos toe. Voor het overige
materiaal gelden de gewone prijzen. Alle materialen
zijn direct eigendom van de school.
U heeft de vrije keuze welk project u gebruikt voor uw
proefproject.

Gratis begeleiding
Beginnen met een thematische methode is best
een uitdaging. Daarom is het fijn dat u daarbij
begeleiding krijgt van ervaringsdeskundige collega’s.
De begeleiding bestaat uit:
• voorbereidingsdocumenten
• opstartbijeenkomst voor of tijdens het
proefproject
• telefoon- en mailcontact gedurende het project
• evaluatie na afloop van het proefproject
We streven ernaar dat u zoveel mogelijk te maken
heeft met een vaste contactpersoon.
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Uw aandeel
Wilt u ervaren hoe het is om samenhangend en
betekenisvol te werken met Alles-in-1? Dan is het
belangrijk dat u als team zorgt voor het volgende:
• Volledige uitvoering van het proefproject in vijf of
acht weken, volledig vervangend voor alle vakken
behalve rekenen, gym en handschriftontwikkeling
(en eventueel taal). Pas dan ervaart u de
compleetheid, de mogelijkheden en de samenhang
van onze methode.
• Goede voorbereiding. Het is anders dan u gewend
bent. Dat vraagt voorbereidingstijd vooraf, maar
bespaart ook tijd gedurende het project. Neemt
u de voorbereidingsdocumenten die wij ter
voorbereiding sturen goed door. Dit zorgt ervoor
dat u als team zo effectief mogelijk gebruik maakt
van de opstartbijeenkomst.

 aak goed gebruik van het handboek, de digitale
• M
ondersteuning, toets- en oefenmogelijkheden en
de Alles-in-1 begeleiding.
• Aanschaf van alle materialen die bij het project
horen.

We kijken ernaar uit om u te
helpen uw Alles-in-1 proefproject
tot een groot succes te maken!

In het kort:
• Gratis begeleiding en korting op alle boeken bij afname van een compleet proefproject
van Alles-in-1 Groep 5-8.
• Korting op alle boeken bij afname van een compleet proefproject van Alles-in-1 Groep 4.
• Wilt u Alles-Apart uitproberen? Dan ontvangt u de bestanden voor drie weken gratis.
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