
Om de inzet van Alles-in-1 op uw school te optimaliseren bieden we 
begeleiding op maat.

Begeleiding op maat
Samenhangend en betekenisvol werken in thema’s 
vormt het hart van uw onderwijs. Daarom is het logisch 
dat u op studiedagen aandacht besteedt aan Alles-in-1.

Lees meer over ons aanbod in deze flyer!

Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1



Programma
De basis van ons begeleidingsaanbod is dat we altijd aansluiten op de 
situatie en behoefte van de school. Daarom dient de bijeenkomst minstens 
een maand vooraf gereserveerd te worden. Dit biedt de ruimte om contact 
te hebben met één van onze collega’s die de bijeenkomst zal verzorgen. We 
bereiden ons graag goed voor. 

Naast losse bijeenkomsten is een voordelig begeleidingstraject van vier 
bijeenkomsten ook mogelijk.

Mogelijke onderwerpen
• Opfrissen en actuele ontwikkelingen
• Begrijpend lezen
• Woordenschat
• Spelling
•  De koppeling tussen Alles-in-1 en Alles-Apart
• Vergroten van de betrokkenheid 
• Werken met Alles-in-1 Online 
•  Werken met leerdoelen en lesdoelen
• Activerende werkvormen
• Kerndoelen en leerlijnen
• Klassenconsultatie
• Inspiratie en voorbeelden uit de praktijk

Samenhangend 
onderwijs 
heeft de 
toekomst!



Speciaal voor scholen die met Alles-in-1 starten, hebben we het implementatie-
traject. Dit sluit perfect aan op de begeleiding bij het proefproject. 

Tijdens elk van de projecten van het schooljaar plannen we een bijeenkomst. 
Hierbij evalueren we en kijken we vooruit naar het volgende project.  
U ontvangt tips en advies op maat en er is ruimte om in te gaan op de 
hiervoor genoemde Mogelijke onderwerpen. 

Voor scholen die Alles-in-1 al langer gebruiken en de inzet ervan willen 
optimaliseren ontwikkelen we graag een begeleidingstraject op maat.

Begeleidingstraject

Reacties scholen

directeur De Blauwe Lijn, 
Amsterdam: 
‘De begeleiding van Alles-
in-1 heeft ervoor gezorgd dat 
de methode in een jaar tot 
het hart van ons onderwijs is 
geworden. Onze leerlingen 
en leerkrachten zijn zeer 
enthousiast!’

Leerkracht Educatief Centrum 
Theo Thijssen, Zutphen:
‘Na vandaag begrijp ik dat ik meer 
los moet laten en keuzes moet 
maken wat betreft de leerstof. Ik 
moet er vertrouwen in hebben dat 
wat ik uit de methode aanbied, 
voldoende is. Er zijn geen andere 
methodes naast Alles-in-1 nodig.’
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info@alles-in-1.org

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden om met Alles-in-1 uw 
studiedagen of teamscholingsmomenten inhoudelijk in te vullen, 
neem dan vooral contact met ons op!

www.alles-in-1.org
info@alles-in-1.org
0224-214745

Op onze begeleiding zijn onze Algemene Voorwaarden zoals te vinden op http://alles-in-1.org/
algemene-voorwaarden van toepassing. Kosteloos schriftelijk annuleren tot 3 weken voor de 
bijeenkomst. 

De kosten voor begeleiding/training op maat zijn als volgt:
• Half dagdeel   1,5 uur  € 450,- incl. BTW
• Heel dagdeel  3 uur  € 745,- incl. BTW
• Hele dag    6 uur  € 1.145,- incl. BTW
Aanbieding begeleidingstraject: drie dagdelen en een hele dag  
voor € 3.195,-

Bij aanvang van of ter oriëntatie op een begeleidingstraject, kan het goed zijn om samen te kijken 
naar de mogelijkheden tijdens een adviesgesprek. Zo kan het traject effectief ingezet worden. 
Daarnaast kan het zinvol zijn eens samen te spreken over de meeste effectieve manier om Alles-in-1 
in te zetten of uw vragen in een persoonlijk gesprek beantwoord te krijgen.
De kosten voor een adviesgesprek van 1 uur zijn €295,- incl. BTW.

De voordelen van begeleiding door Alles-in-1
• Begeleiding door mensen die Alles-in-1 van binnenuit kennen
• Flexibel aan te passen op de behoefte van de school
• Gericht werken aan het optimaliseren van de inzet van Alles-in-1
• Op ervaring en praktijk gebaseerde inhoud
• Enthousiaste en geïnspireerde leerkrachten

Kosten


