
Hoe werk je met het dossier?

• 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 samenvat-

ting) 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 leerlingen tips uit

het dossier kunnen verzamelen.
• Lesvoorbereidingen voor docenten vind je via de ELO van je school.

Wat vind je op Mijn Tumult?

Naast het papieren dossier heb je per hoofdstuk online beschikking over:
• Lesvoorbereidingen: kant-en-klare lesvoorbereidingen voor de docent.
• Dossier: digitaal invulbare pdf’s van de hoofdstukken.
• Filmpjes: leuke filmpjes die je o.a. kunt gebruiken om een les te starten.
•  Digilessen: online lessen die leerlingen zelfstandig achter de computer

kunnen maken.
• Digitesten: diverse testen die leerlingen inzicht geven in zichzelf.
• Lesbrieven: op zichzelf staande opdrachten die dieper op het onderwerp ingaan.
• Studiekaarten: stap voor stap uitleg voor leerlingen bij diverse vaardigheden.

Hoe ga je snel van start?

1. Ga naar de ELO van jouw school en log in.
2. Klik in de ELO op het lesmateriaal van Tumult.
3. Je wordt direct doorgeleid naar Mijn Tumult.
Kun je ze daar niet vinden? Neem dan contact op met de Coördinator Directe Toegang of ELO-
beheerder van je school. Of kijk op mijn.tumult.nl voor meer informatie.  

Heb je vragen? Of heb je behoefte aan ondersteuning? Aarzel niet en neem contact met ons 
op. Mail naar info@tumult.nl of bel 020-42150129. Succes!

* Systeemeisen voor goed gebruik van Mijn Tumult:

- De meest recente versies van alle grote browsers (Google Chrome, Firefox, Safari) worden ondersteund. Voor Internet Explorer is versie 10
of 11 vereist.

- Alle gebruikte componenten zijn crossbrowser compatible vanaf Internet Explorer 10.
- De site is gebouwd conform W3-org standaarden (xhtml en css).
- Cookies, sessie, flash, user generated sites (zoals YouTube) en javascripts moeten zijn toegestaan.
- Met de laatste versie van Adobe Acrobat Reader DC kun je de pdf’s van het werkboek invullen.

Meer informatie? Ga naar www.tumult.nl!

Je gaat dit jaar met lesmateriaal van Tumult werken. Het abonnement dat je school 
heeft besteld, bestaat uit een papieren dossier en digitaal materiaal (Mijn Tumult). 
Hieronder vind je meer informatie, zodat je direct met je leerlingen aan de slag kunt!

Welkom bij Tumult
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