
VAARDIGHEDEN  – PRAKTISCHE INFORMATIE

Hoe ga je snel van start?
Met het lesmateriaal kun je direct aan de slag. De werkvormen zijn ver-
werkt in de opdrachten, dus met weinig voorbereidingstijd geef je een 
aansprekende en actieve les. Op Mijn Tumult vind je handige online 
extra’s, zoals filmpjes, formulieren en de pdf-versies van de 
hoofdstukken. Zo vind je ze:
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 het 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.

Zo geef je een Tumultles:
1.  Kies waarmee je werkt: een les of een extra opdracht. Het les- 

materiaal is niet lineair opgebouwd, dus je kunt steeds zelf bepalen
wat jij voor je les gebruikt.

2. Lees de les door.
3.  Bekijk de lesvoorbereiding. Daarin staan suggesties, tips en werk-

vormen om de les aan te passen of uit te breiden.
4.  Pas de les waar nodig aan, zodat het volledig aansluit bij jouw klas.
5.  Geef de les. Veel plezier!

Wist je dat … 
•  De keuze en de precieze invulling van de vaardigheden gebaseerd is#

op de 21e eeuwse vaardigheden, executieve functies en kerndoelen?
• Leerlingen en ouders ook kunnen inloggen via de ELO en al het#

lesmateriaal kunnen zien? Ouders vinden hier ook materiaal waarmee#
ze hun kind kunnen helpen hij hun schoolwerk.

Wil je meer uitleg en informatie?
Kijk dan op de volgende pagina voor de opbouw van het lesmateriaal. 
Loop stap voor stap door alle onderdelen van het lesmateriaal heen  
met de Do It Yourself Kick-off (www.tumult.nl/do-it-yourself-kick-off).  
Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je Tumultconsultant of kijk 
op www.tumult.nl/workshops voor een workshop bij jou op school!

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben dan helpen we je graag op weg:  

mail naar info@tumultgroep.nl of bel 020-4215129.

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.

Tumult
Welkom bij



Klusopdrachten
Opdrachten waarin de  
vaardigheid wordt  
versimpeld of herhaald.

Plusopdrachten
Opdrachten die de 
vaardigheid verdiepen 
of uitbreiden.

Thuisopdrachten
Opdrachten om de  
vaardigheid buiten 
school te oefenen én 
ouderbetrokkenheid 
te stimuleren.

Probeer ook eens...
Aan het eind van elke les staan tips en 
suggesties over andere situaties waarin de 
vaardigheid gebruikt kan worden. Zo leren 
ze de vaardigheid breed in te zetten.

HOE IS HET MATERIAAL OPGEBOUWD?

Oefenmateriaal 

Lessen 
De kant-en-klare lessen  
bestaan uit een start, kern en 
afsluiting. Een les duurt onge-
veer 50 minuten (dit kan per klas, 
leerkracht en dag verschillen).

Terug- en vooruit kijken
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 beheersing 
van de vaardigheid. 
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Ondersteunende 
informatie

Informatieblokken
Met achtergrondinformatie en uitleg 
over de vaardigheden.  

Begrippen
De geel gemarkeerde begrippen  
worden uitgelegd in de informatie-
blokken of op notitiebriefjes in de les. 
Ze staan ook in de begrippenlijst.

Begrippen voor het VO
Begrippen die veel worden gebruikt op 
de middelbare school. (Let op: deze zijn 
niet gemarkeerd in de hoofdstukken).

Tip voor de docent
In sommige lessen staan tips voor de 
leerkracht. Hierin wordt bijvoorbeeld 
verwezen naar teksten die je kunt 
gebruiken.

Stappenplannen  
Stap voor stap uitleg per vaardigheid.

Lesvoorbereidingen 
In de lesvoorbereidingen staan tips om 
de les uit te breiden, alternatieve werk-
vormen, handige tools, etc. Verrijk je les 
met deze relevante bouwstenen voor 
het aanleren van vaardigheden. 

Hieraan herken je handige 
tools of apps die aansluiten 
bij de les.




