
Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Startersdag Alles-in-1
Een praktische en inspirerende dag om snel en goed 
aan de slag te kunnen met Alles-in-1. 

Bent u een startende of nieuwe leerkracht op een school waar gewerkt 
wordt met Alles-in-1?

Kom dan woensdag 7 september van 10.00 tot 15:00 uur naar Seats2Meet 
in Amersfoort of 21 september van 10.00 tot 15.00 uur naar De Zandkamer 
in ‘s Hertogenbosch! In één dag brengen we u volledig op de hoogte van alle 
mogelijkheden van Alles-in-1 Groep 4, Alles-in-1 Groep 5-8 en Alles-Apart.

Meer info en inschrijven: www.alles-in-1.org

Max. 20 deelnemers
Persoonlijke aandachtKleinschalig

Woensdag 7 september 2022
Woensdag 21 september 2022

 10:00 - 15:00 uur

https://www.seats2meet.com/en/locations/322/Seats2meet-Amersfoort-CS
https://www.dezandkamer.nl/nl/
https://www.alles-in-1.org


Programma
10:00	 -	 10:15	uur		 Opening

10:15	 -	 12:00	uur		 Algemene	informatie	over	Alles-in-1
• Wat zijn de uitgangspunten van Alles-in-1?
• Hoe is Alles-in-1 opgebouwd?
• Welke materialen biedt Alles-in-1?
• Hoe speelt Alles-in-1 in op actuele 

ontwikkelingen?
• Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen?

12:00	 -	 12:45	uur		 Verzorgde	lunch

12:45	 -	 13:45	uur		 Workshopronde	1

13:45	 -	 14:45	uur		 Workshopronde	2

14:45	 -	 15:00	uur		 Afsluiting

 ‘De Alles-in-1 methode is een geweldig systeem dat helemaal aansluit bij 
het moderne kind. Onze drie kinderen hebben het geweldig naar hun zin. 
Wij zijn verbaasd over de vorderingen die ze maken.’

Jacques en Claudia, ouders Crijnsschool in Nuenen



Op	deze	dag	bieden	we	twee	workshoprondes	aan.	

Uiteraard is er deze dag ook volop gelegenheid voor het stellen van jouw 
vragen en kennismaken met andere leerkrachten.

Kun je er op deze data niet bij zijn? Maak dan gebruik van ons online vragenuur! 

Workshops

Reacties van deelnemers aan vorige Startersdagen:
• ‘Compleet overzicht van de werking van de methode, geweldige kans om 

compleet onderwijs te kunnen bieden.’
• ‘Veel praktische info.’
• ‘Zin om met de methode aan de slag te gaan!’
• ‘Jíj (!) bent de regisseur van je onderwijs!’
• ‘Meer gebruik alternatieve werkvormen, minder moeten!’

Workshopronde 1
Hoe werk ik zo optimaal mogelijk 
met	Alles-in-1:	wat	biedt	Alles-in-1	
en	hoe	zet	ik	dat	effectief	in?

Klik hier voor meer informatie

Workshopronde 2
Wereldorientatie	en	Taal:	hoe	
maak ik de koppeling tussen 
taal,	lezen	en	WO?		Werken	aan	
spelling, woordenschat, lezen 
met begrip en leesplezier! 

https://www.alles-in-1.org/wp-content/uploads/190422-Begeleiding-op-maat-2022-2023.pdf


080622

Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1 0224	-	21	47	45

info@alles-in-1.org

Praktische informatie
• Kosten	voor	deze	dag	zijn	€	295,-	(incl.	BTW).	
• Woensdag	7	september	van	10:00	tot	15:00	uur, 

locatie	Seats2meet	Amersfoort.
• Woensdag	21	september	van	10:00	tot	15:00	uur, 

locatie De Zandkamer ’s Hertogenbosch.
• Uiterste inschrijfdatum vrijdag 16 september.

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	-	21	47	45

Meer informatie en inschrijven

Door	uw	inschrijving	gaat	u	akkoord	met	de	Algemene	Voorwaarden	zoals	te	vinden	op	 
www.alles-in-1.org/algemene-voorwaarden en met het maken van beeldmateriaal ter  
promotie van Alles-in-1. Kosteloos annuleren tot twee weken voor de bijeenkomst.  
Programma onder voorbehoud.

mailto:info@alles-in-1.org
https://www.alles-in-1.org
mailto:info@alles-in-1.org
https://www.alles-in-1.org/producten/begeleiding-en-studiedagen/studiedagen/
https://www.alles-in-1.org/algemene-voorwaarden/

