
Hoe is het dossier opgebouwd?

•  Een dossier bestaat meestal uit acht hoofdstukken.
• Ieder hoofdstuk start met de leerdoelen van die les. 
•  Verschillende picto’s (bijvoorbeeld voor een opdracht, tip of samenvatting) 

wijzen de weg door het materiaal.
•  De dikke stippellijn geeft het einde van de basisles aan, daarna volgen 

extra opdrachten en verwijzingen naar online materiaal.
• Ieder hoofdstuk eindigt met een handige samenvatting.
•  Achterin het dossier zit meestal een tipkaart, waarop je zoon of  

dochter tips uit het dossier kan verzamelen.

Wat vind je op www.tumult.nl?

• Dossier: digitaal invulbare pdf’s van de hoofdstukken.
• Filmpjes: leuke en leerzame filmpjes over de stof.
•  Digilessen: online lessen die je kind zelfstandig achter de computer  

kan maken.
• Digitesten: diverse testen die je zoon of dochter inzicht geven in zichzelf.
• Lesbrieven: op zichzelf staande opdrachten die dieper op het onderwerp ingaan.
• Studiekaarten: stap voor stap uitleg bij diverse vaardigheden, als houvast bij het leren.  

Ook als ouder kun je een account aanmaken! Volg hiervoor de stappen:
1. Ga naar www.tumult.nl en klik op ‘Mijn Tumult’ en vervolgens op ‘Nog geen account?’.
2. Vul de gevraagde gegevens in, kies voor de school van je kind en vink ouder aan.
3.  Log direct in met je accountgegevens en je hebt beschikking over de abonnementen waar je 

zoon of dochter mee werkt!

Meer informatie? Ga naar www.tumult.nl!

Je zoon of dochter gaat dit jaar met Tumult werken. Ons lesmateriaal bestaat uit 
een papieren dossier en een digitale omgeving op www.tumult.nl. Hieronder vind je 
meer informatie, zodat jullie een goede start van het schooljaar kunnen maken!

Welkom bij Tumult - informatie voor 

Heb je vragen? Of heb je behoefte aan ondersteuning? Aarzel niet en neem contact met ons op. 
Mail naar info@tumultgroep.nl of bel 020-4215129. 

Vaardigheden voor leren en leven 

Tumult maakt lesmateriaal over vakoverstijgende vaardigheden zoals leren leren, omgaan met 
elkaar en burgerschap. Omdat de wereld voortdurend verandert, is het belangrijk om de vaardig-
heden te hebben om daarmee om te gaan. Met Tumult ontdekken jongeren het plezier in leren en 
ontwikkelen ze zich voor het leven.


