
Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1

Woensdag 28 november 2018
10:00 - 15:00 uur

Bent u directeur of intern begeleider op een school die met Alles-in-1 werkt? 
Heeft u behoefte aan praktische informatie om de inzet van Alles-in-1 op uw 
school te optimaliseren? 

Kom dan naar de Alles-in-1 Directie- en IB-dag op woensdag 28 
november 2018. 
Op deze dag krijgt u concrete handvatten om de organisatie en kwaliteit van 
het onderwijs met Alles-in-1 op uw school te versterken.

Directie- en IB-dag Alles-in-1
Concrete handvatten om de inzet van Alles-in-1 
op uw school te optimaliseren.

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

Max. 30 deelnemers
Persoonlijke aandachtKleinschalig



Programma
10:00	 -	 10:15	uur		 Opening

10:15	 -	 11:30	uur		 Algemene	informatie	over	Alles-in-1
• Waar staat Alles-in-1 voor?
• Hoe werkt Alles-in-1?
• Wat zijn actuele ontwikkelingen?
• Gebruiken we alles wat Alles-in-1 te bieden heeft?
• Wat werkt in de praktijk?

11:30	 -	 12:30	uur		 Workshopronde	1

12:30	 -	 13:15	uur		 	Lunch

13:15	 -	 14:15	uur		 Workshopronde	2

14:15	 -	 14:45	uur		 Uitwisselen

14:45	 -	 15:00	uur		 Afsluiting

‘Werken met Alles-in-1 vind ik super: veel diepgang en groots aanbod. De 
kinderen worden echt wakker gemaakt.’

Giny Klijn, leerkracht groep 3-4 Basisschool Frankendael in Callantsoog



Op deze dag bieden we twee workshoprondes aan. Bij het inschrijven kunt u uit 
elke ronde één onderwerp kiezen. Wees op tijd met inschrijven, want vol = vol.

Workshops

Workshopronde 1

Workshop 1
Wat is een passende vorm om 
klassenbezoeken in te zetten 
op mijn school?

Workshop 2
Hoe organiseer ik de 
aansturing van thematisch 
werken op mijn school?

Workshopronde 2

Workshop 3
De mogelijkheden van toetsen 
en beoordelen. 

Workshop 4
Omdenken:	proactief	aan	het	
werk met doelen, leerlijnen en 
differentiatie	binnen	Alles-in-1.

Reacties van deelnemers aan de Alles-in-1 Studiedagen 2017/2018:
• ‘Prima opzet en indeling van de dag!’
• ‘Er is nog veel meer uit de methode te halen.’
• ‘Leuke uitwisseling met collega’s.’
• ‘Top: de combinatie van input en delen van ervaringen.’
• ‘Nieuwe ideeën opgedaan.’
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Dé methode voor samenhangend onderwijs
Alles-in-1 0224	-	21	47	45

info@alles-in-1.org

Praktische informatie
• Kosten	voor	deze	dag	zijn	€	350,-	(incl.	BTW).	
• Reserveert	u	voor	1	september	dan	ontvangt	u	€	20,-	vroegboekkorting.
• Locatie:	Seats2Meet,	nabij	Station	Utrecht	Centraal.
• Wij verzenden uw factuur digitaal. Vul daarvoor een correct  

factuur e-mailadres in.
• Uiterste	inschrijfdatum	maandag	29	oktober	2018.

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  
Directie- en IB-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 1 maand 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


