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Beste leerkrachten,

Door het coronavirus staan we gezamenlijk nog steeds voor een grote uitdaging in het onderwijs. Alles-in-1
helpt om onderwijs op afstand mogelijk te maken.
Leerlingen kunnen meedoen via Alles-in-1 Online
Leerlingen kunnen thuis toegang krijgen tot Alles-in-1 Online. Dit doen ze door via www.alles-in-1.org in te
loggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord. Ze komen dan in hun eigen leeromgeving.
Met Alles-in-1 Online kunnen de kinderen thuis onder andere:
• De films bekijken
• De projectboeken lezen en bekijken
• De opdrachten lezen en maken
• De clipjes bekijken
• De lesboeken van Alles-Apart lezen en bekijken
• De digitale interactieve oefenmodules voor (werkwoord)spelling maken
De leerkracht kan de leerlingen monitoren via het leerkrachtdashboard. Met het leerkrachtdashboard kun je
onder andere materiaal klaarzetten, de activiteiten van de leerlingen volgen en hun resultaten zien. Over de
werking van alle onderdelen van het leerkrachtdashboard hebben we instructiefilmpjes gemaakt.
Verwerking van de lesstof van Alles-Apart
De verwerking kan door de fysieke werkboekjes mee naar huis te geven. Voor (werkwoord)spelling kunnen ook
de digitale oefenmodules van Alles-in-1 Online gebruikt worden.
Via Mijn Leerboom van Alles-in-1 Online hebben de kinderen de volledige leerlijn van spelling en
werkwoordspelling tot hun beschikking. Ze kunnen thuis op hun eigen niveau werken omdat het programma
adaptief is. De leerlingen kunnen thuis:
• De spellinginstructies bekijken en luisteren.
• Digitaal oefeningen op eigen niveau voor (werkwoord) spelling maken en feedback ontvangen.
• De instructies voor werkwoordspelling lezen en luisteren.
Lees alles over Alles-in-1 Online in de Handleiding Mijn Leerboom.
Filmpjes met uitleg van de spellingregels
Ga naar www.alles-in-1.org en klik op de knop: Uitleg spelling.
Achter deze knop staan 65 animaties waarin de spellingregels worden uitgelegd.
De animaties komen uit Alles-in-1 Online/De Leerboom. Ze zijn voor het thuiswerken eenvoudig bereikbaar
gezet voor leerkrachten, ouders en kinderen.

De toetsen voor Alles-Apart en Alles-in-1
De leerlingen kunnen thuis toetsen maken. Dat werkt als volgt:
• Log in als leraar op AllesToetsen.
• Plaats in het Welkomscherm een vinkje bij Thuis toetsen maken.
• Volg in het activiteitenscherm de vorderingen van je leerlingen.
• Zodra alle leerlingen klaar zijn met toetsen haal je het vinkje weer weg.
• Na zes uur schakelt deze functie vanzelf uit. Als er meer tijd nodig is, moet deze handmatig opnieuw
worden aangezet.
Zorg ervoor dat alleen toetsen klaar staan die ook daadwerkelijk gemaakt moeten worden.
Topo oefenen
Ook topo kunnen de leerlingen tijdelijk thuis op dezelfde manier oefenen met hun AllesToetsen inlog. De
sterren worden opgeslagen zoals dat op school ook het geval is. Normaal gesproken oefenen de leerlingen
thuis topografie via Schoolkijker, maar dan worden behaalde sterren niet opgeslagen.
Informatie voor ouders
Ter ondersteuning, is er ook materiaal beschikbaar gemaakt voor ouders. Ouders krijgen toegang door, net
als de leerkracht en de leerling, via de www.alles-in-1.org rechts bovenin op inloggen te klikken. Daar staat
een toegangsknop speciaal voor de ouders. Ook kan onderstaande link doorgegeven worden aan de ouders:
https://www.alles-in-1.org/thuisonderwijs/
Deze is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord, dat gemaild is in maart, is hetzelfde gebleven. Is deze
niet meer tot je beschikking, vraag het dan op via info@alles-in-1.org.
Ouders kunnen het volgende raadplegen achter deze knop:
• Filmpjes met uitleg van de spellingregels.
• Digitale bladerversies van de antwoordenboeken voor Alles-in-1 en Alles-Apart. Het is goed om de ouders
te informeren dat deze bestanden niet te downloaden of te printen zijn en alleen online geraadpleegd
kunnen worden.
Technische tips voor ouders
• Gebruik een up-to-date Windows of Mac computer of gebruik een recente en up-to-date tablet waarop de
nieuwste versie van iOS of Android wordt ondersteund en is geïnstalleerd.
• Gebruik een recente en up-to-date browser (Edge, Chrome, Firefox, Safari).
• Gebruik niet de browser Internet Explorer: de boeken werken niet op Internet Explorer.
Nog steeds problemen?
• Wis de browser cache / geschiedenis / cookies.
• Installeer en probeer het op een andere browser (Edge, Chrome, Firefox, Safari).
Heeft jullie school Alles-in-1 Online nog niet geïnstalleerd, dan kan dat alsnog en per direct.
Neem contact op met Klantenadvies voor meer informatie.
Mocht je vragen hebben over thuisonderwijs dan staan we natuurlijk zoals altijd voor je klaar!
Sterkte en succes!
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