
Tumult op de basisschool: zo werkt het!

•	 IJzersterk	en	activerend	lesmateriaal dat 
aansluit bij de belevingswereld van leerlin-
gen.

•	 Gebaseerd op de kerndoelen	en	leerlijnen 
voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs 
zoals vastgesteld door het SLO.

•	 Duidelijke raakvlakken met 21e	eeuwse	
vaardigheden en executieve	functies.

•	 Flexibel	in te zetten op basis van eigen 
voorkeur. Zo is het materiaal gemakkelijk 
te verdelen over groep 7 en 8 met extra 
opdrachten.

•	 Doorlopende	leerlijn naar het voortgezet 
onderwijs.

Plannen,	leerstrategieën,	informatie	zoeken,	kiezen:	allemaal	vaardigheden	die	ontzettend	be-
langrijk	zijn	voor	kinderen	in	de	brugklas.	Een	goede	voorbereiding	is	geen	overbodige	luxe,	
want	de	overstap	van	het	basisonderwijs	naar	het	voortgezet	onderwijs	is	voor	veel	leerlingen	
niet	zo	gemakkelijk.	Met	het	nieuwe	abonnement	Tumult	op	de	basisschool	-	groep	7	&	8	leer	je	
leerlingen	belangrijke	vaardigheden	al	op	de	basisschool	aan.	Hierdoor	geef	je	ze	de	handvat-
ten	die	ze	nodig	hebben	voor	een	goede	start	in	de	brugklas	én	waarmee	ze	succesvol	kunnen	
zijn	in	de	rest	van	hun	schoolcarrière.	

INFOSHEET	TUMULT	OP	DE	BASISSCHOOL
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Lesmateriaal + Online omgeving
•	 Filmpjes met uitleg over vaardigheden
•	 Lesvoorbereidingen
•	 Handige formulieren
•	 Invulbaar lesmateriaal
•	 Leuke	ijsbreker	filmpjes

Hoofdstukken in dit boekjePlannen	Met lessen over o.a. agenda gebruik 

en huiswerk plannenLeerstrategieënMet lessen over o.a. hulp vragen bij 

het leren en aantekeningen maken
Informatievaardigheden
Met lessen over o.a. informatie vinden 

en gebruikenKiezenMet lessen over o.a. een school kie-

zen en een open dag bezoeken
Op	naar	de	brugklas
Met lessen over o.a. afscheid nemen 

en vooruitkijken naar de middelbare 

school

Blijf op de hoogte van Tumult op de basis-
school!

Het abonnement Tumult op de basisschool - groep 7 & 
8 is verkrijgbaar vanaf het schooljaar 17-18 voor €10,95. 
Daarnaast bieden we uitgebreide ondersteuningsmoge-

lijkheden voor het hele lerarenteam. 

Wil je meer weten of alvast een eerste 
hoofdstuk bekijken? Meld je aan voor 
onze nieuwsbrief op www.tumult.nl of 
neem contact met ons op via info@
tumultgroep.nl of 020 - 4215129.

Extra 
lesmater

iaal!



Oefenmateriaal

Lessen 
De kant-en-klare lessen duren 
vijftig minuten en zijn opgebouwd 
uit een start, kern en afsluiting.

Klusopdrachten
Voor leerlingen die een stapje 
terug nodig hebben.

Plusopdrachten
Voor leerlingen die wat meer 
uitdaging kunnen gebruiken.

Thuisopdrachten
Om de vaardigheid buiten 
school te oefenen én ouder-
betrokkenheid te stimuleren.

Ondersteunende 
informatie

Informatieblokken
Met achtergrondinformatie en uitleg over 
de vaardigheden. 

Weetjes en voorbeelden
Deze staan op notitiebriefjes in de les. 

Filmpjes
Er zijn filmpjes met stap voor stap uitleg 
per vaardigheid en leuke filmpjes om je 
les mee te ondersteunen. Je vindt ze op 
www.tumult.nl.

Begrippen
De geel gemarkeerde begrippen staan 
uitgelegd in de informatieblokken of op 
notitiebriefjes in de les. Ze staan ook al-
lemaal in de begrippenlijst, achterin  
het werkboek.

  Stappenplannen  
Stap voor stap uitleg per vaardig-
heid. De stappenplannen staan 
achterin het werkboek.

Probeer ook eens...
Tips en suggesties voor de 
leerlingen over andere situaties 
waarin de vaardigheid gebruikt 
kan worden. Zo leren ze de 
vaardigheid breed in te zetten.

Kijk terug
Leerlingen beoordelen zichzelf op 
de vaardigheid, door aan te geven 
hoe goed ze de leerdoelen behaald 
hebben. Een mooie ingang voor 
een (klassen)gesprek én het geeft 
een globaal beeld van de beheer-
sing van de vaardigheid.
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Hoe is het materiaal opgebouwd?

Beoordelen en vooruit 
kijken 


