
 PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR OUDERS

Welkom bij 

Tumult 

Vaardigheden voor leren en leven

Tumult maakt al sinds 1999 activerend lesmateriaal over studievaardigheden, sociaal-
emotionele vaardigheden, keuze- en loopbaanvaardigheden en over kunst en burgerschap. 
Met het lesmateriaal van Tumult ontwikkelen leerlingen stapsgewijs alle vaardigheden die ze 
nodig hebben tijdens en na hun schoolloopbaan.

Tumult voor ouders

Naast het lesmateriaal waar je kind mee werkt, 
vind je op mijn.tumult.nl ook ‘Tumult voor 
ouders’. Met tips en informatie om je kind te 
begeleiden bij het leren van vaardigheden, 
zoals:

• formulieren als handig hulpmiddel voor je 
kind;
• lesbrieven om actief met je kind aan 
vaardigheden te werken;
• ouderkaarten met tips om je kind te 
begeleiden;
• informatie over Tumult lesmateriaal;
• vaardighedenfilmpjes die de verschillende 
vaardigheden stap voor stap uitleggen;
• blogs met achtergrondinformatie over het 
begeleiden van je kind.

Meer weten? Lees deze blog: https://www.
tumult.nl/speciaal-ouders-9-hoe-ondersteun-
kind-tumult-ouders/.

Een account aamaken op 
mijn.tumult.nl

Zo maak je een account aan: 

1. Ga naar mijn.tumult.nl/login. Klik op 
‘Nieuw account maken’ en maak een 
account aan. Of log in via de leeromgeving 
van de school.

2. Vul de gevraagde gegevens in en kies de 
optie ‘ouder’.

3. Log direct in. Je hebt nu beschikking over 
het lesmateriaal waar je kind mee werkt.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan helpen we je graag op weg: mail naar 
info@tumultgroep.nl of bel naar 020-4215129.

Wil je meer uitleg over het 
lesmateriaal?

Kijk dan op de volgende pagina voor alle 
onderdelen van het lesmateriaal. 

Je zoon of dochter werkt dit jaar met Tumult. Het lesmateriaal bestaat uit een werkboek en een 
digitale omgeving op mijn.tumult.nl. Deze praktische informatie helpt jullie op weg voor een 
goede start van het schooljaar!
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De bouwstenen van het 
Tumult lesmateriaal

Les In de klassikale lessen leert je kind de basisvaardigheden aan. De opdrachten zijn 
afwisselend individueel, in tweetallen of in groepjes.

Thuisopdracht Met deze opdrachten kan je kind de vaardigheid buiten school oefenen, 
samen met jou als ouder/opvoeder. 

In-de-vaklesopdracht Deze opdrachten ondersteunen het oefenen van de vaardigheid in 
een echte situatie in de vakles. 

Filmpje Op mijn.tumult.nl vind je leuke filmpjes die de vaardigheid ondersteunen.

LOB-taak Deze opdrachten zijn onderdeel van het LOB-dossier. Met de LOB-taken doet je 
kind praktijkervaringen op die helpen bij het oriënteren op toekomstmogelijkheden.

Toekomstwijzer/Profielwijzer/Mbo-wijzer Dit hoort bij het LOB-dossier. Hierin 
staat informatie over de opbouw van het Nederlandse onderwijs, de profielkeuze of mogelijke 
vervolgopleidingen. 

Meesterproef Hiermee laat je kind zien hoe goed hij/zij een vaardigheid beheerst en in een 
echte situatie kan toepassen. 

Stappenplan Een stap voor stap uitleg per vaardigheid hoe je te werk moet gaan. Handig 
voor thuis als je je kind wilt helpen!

Plusopdracht Met deze opdrachten verdiept je kind zich in de vaardigheid. Hij/zij maakt 
deze opdracht als hij/zij de vaardigheid al (goed) beheerst.

Klusopdracht Met deze opdrachten krijgt je kind wat meer hulp bij het ontwikkelen van de 
vaardigheid. Hij/zij maakt deze opdrachten als extra ondersteuning.


