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School van 
je leven
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Op Lumion gaat het dus net even 
anders. We prikkelen je om anders 
over dingen na te denken en ge
ven je de vrijheid om te ontdekken  
wat je talenten en interesses zijn. 
Want goed onderwijs is veel meer 
dan een diploma met mooie 
cijfers. Wij willen jou skills mee
geven waar je de rest van je leven 
iets aan hebt. Zo werken we veel 
samen en dagen we je uit om 
kritisch te zijn, je eigen doelen te 
stellen en zelf op onderzoek uit  
te gaan.

Je kent Lumion misschien 
als Caland 2. In 2012 
begonnen we onder deze 
naam een hele nieuwe 
school met 100 leerlingen. 
Een school met een  
nieuwe kijk op onderwijs.  
Nu, ruim vier jaar later,  
weten steeds meer 
leerlingen hun weg naar 
onze school te vinden en 
bieden we het beste per
soonlijke onderwijs van 
Amsterdam. Tijd dus voor 
een nieuwe naam, een 
naam die past bij wie we 
zijn: Lumion. Een school 
waar elke leerling de kans 
krijgt om te stralen en 
te werken aan zijn eigen 
toekomst.

Welkom op Lumion.  
Welkom op de school  
van je leven.

Je voelt het zodra je Lumion binnenloopt: hier 
gebeurt iets bijzonders. We horen vaak dat 
leerlingen zich hier direct thuis voelen. En 
zichzelf kunnen en durven zijn. Daar zijn wij als 
school heel trots op. Wij willen al onze leerlingen 
namelijk het onderwijs bieden dat het beste bij  
ze past. Iedereen heeft tenslotte zijn eigen 
talenten en manier van leren. Daarom denken  
we niet in hokjes, maar geven we je de ruimte om 
jezelf te zijn, te doen waar je goed in bent en te 
leren op jouw manier.



“ Ik wil wiskundeleraar 

of pianist worden”

 Adam, 2 havo

Op Lumion plaatsen we leerlingen niet in hokjes, maar kijken we naar 
jouw talenten. Ben jij net als Adam een ster in wiskunde? Dan dagen 
we je uit om het vak op een hoger niveau te volgen, extra opdrachten 
te doen of alvast vooruit te werken. Vind je Engelse grammatica lastig? 
Dan krijg je extra tijd en aandacht van de leraar. Ook kijken we naar jouw 
manier van leren. Waar de één graag leert door te doen, is de ander  
een denker. Leer jij beter door de lesstof in een filmpje te verwerken?  
Ga je gang! Zo ontdek je zelf wat het beste bij je past.
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Gepersonaliseerd leren

Kies je voor Lumion, dan 
kies je voor een school 
die precies bij jou past

Volg je eigen pad  
met het portal
Alle leerlingen werken in 
het learning portal dat op 
je iPad staat. Hier vind je 
de lesstof van alle vakken 
op verschillende niveaus. 
Mavo leerlingen die uit
blinken in Engels, kunnen 
dit vak bijvoorbeeld op 
havo niveau volgen. Is het 
toch iets te hoog gegre
pen? Dan doe je een
voudig een stapje terug. 
Bovendien kun je alvast 
vooruit werken, want de 
lesstof van het hele jaar 
staat al voor je klaar. Je 
eigen pad volgen was nog 
nooit zo makkelijk.



‘Mijn coach heeft mij enorm geholpen’
“Vorig jaar bleef ik bijna zitten, toen heeft mijn coach mij enorm 
geholpen. Je coach zegt niet alleen dat je beter je best moet doen, 
maar wil echt weten waarom het niet goed gaat. Vervolgens bekijk 
je samen hoe je dat kunt oplossen. Ik bleef bijvoorbeeld na school
tijd op school om mijn huiswerk te maken in de docentenkamer. Dat 
werkte voor mij heel goed. Je coach houdt in de gaten hoe je er voor 
staat, maar als je ergens anders mee zit kun je bij alle leraren te
recht. Onze leraren zijn super chill en luisteren echt naar je. Ze kijken 
nergens gek van op, je mag jezelf zijn.”
Yasemin, 4 havo

Op Lumion heb je geen klassenmentor, maar je eigen 
coach. Een leraar die je helpt om het beste uit jezelf 
te halen en je doelen te bereiken. Elke leraar coacht 
zo’n 15 leerlingen uit verschillende klassen. Samen 
bespreek je wat je wil bereiken en hoe je dat gaat 
aanpakken. Gaat het niet zo lekker met Frans? Dan 
maak je samen met je coach een plan om dat te 
veranderen. Daarna houden jullie samen in de gaten 
hoe het gaat. Loopt alles zoals gepland? Ben je  
tevreden met het resultaat? Of kan er iets beter?  
Dit helpt je om na te denken over wat je hebt bereikt 
en wat je nog wil leren of verbeteren.

Coaching
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“ Onze leraren zijn  

super chill en luisteren 

echt naar je”

 Yasemin, 4 havo

Haal het beste 
uit jezelf



Samenwerken is belangrijk op Lumion. Je kunt namelijk 
enorm veel van anderen leren. Je leert om vragen te 
stellen, anderen te helpen, je kwetsbaar op te stellen, 
open te staan voor kritiek en nieuwsgierig en eerlijk te 
zijn. Skills waar je de rest van je leven iets aan hebt! Het 
maakt niet uit wat je later wil worden, de kans is groot 
dat je veel moet samenwerken. Daarom werken we in de 
les vaak in groepjes, maar werken we ook buiten de les 
veel samen. Leerlingen organiseren bijvoorbeeld samen 
het schoolfeest of regelen zelf een schoolreisje voor hun 
klas. Wat zou jij willen organiseren?

Samenwerken
Samen leer je meer

“ Je leert van elkaar 

door samen te 

werken”

 Sumaiya, 1 vwo
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Rolverdeling
In de les werken we vaak in groepjes van vier. Je speelt daarbij 
steeds een andere rol. In het begin helpt de leraar je hierbij, maar 
later gaat dat vanzelf en weet je niet beter. In een groepje van vier 
heb je vaak deze rolverdeling:
•  Voorzitter (moedigt het team aan en hakt de knopen door)
•  Notulist (schrijft doelen, afspraken en antwoorden op)
•  Tijdbewaker (houdt de beschikbare tijd in de gaten)
•  Coach (motiveert en stelt de juiste vragen aan het team)



Leerlingen  
krijgen de tijd 
en aandacht 
die ze  
verdienen

Dagdelen | 13

“ Ik kan mijn leerlingen veel 

meer aandacht geven”

 Claudia, lerares mens & maatschappij

‘Het maakt lesgeven veel leuker’
“Op mijn vorige school had ik twee weken nodig om alle 
namen van een nieuwe klas te leren kennen, nu ken ik 
iedereen de eerste dag al bij naam. De dagdelen bren
gen heel veel rust in de lessen. Ik hoef niet steeds op mijn 
horloge te kijken, maar kan mijn leerlingen veel meer per
soonlijke aandacht geven en echt naar ze luisteren. Vaak 
verdeel ik de klas in groepjes. De leerlingen die de stof 
goed beheersen mogen buiten het lokaal werken. En de 
leerlingen die wat meer moeite hebben met het onder
werp krijgen extra uitleg in de klas. Het maakt lesgeven 
veel leuker. Voor mij én voor mijn leerlingen!”
Claudia, lerares mens & maatschappij

Werken in 
dagdelen

Op Lumion willen we al onze  
leerlingen het beste, persoonlijkste 
onderwijs bieden. Dat kan niet 
als je elk uur van het ene naar 
het andere lokaal moet hollen. 
Daarom krijg je op Lumion les in 
dagdelen van vier uur. Je hebt 
dus twee vakken per dag: één  
‘s morgens en één ’s middags. 
Zo is er langer de tijd en rust om 
op je eigen manier en in je eigen 
tempo te werken.  
En heb je extra hulp nodig?  
Dan heeft de leraar alle tijd  
voor je. Wel zo prettig.



Lessen zijn 
nooit saai 1

Verwonder
sessie

Waarom zou je iets 
leren? De leraar  
vertelt je wat je  
vandaag gaat doen 
en waarom dat  
belangrijk is.  
Je wordt geprikkeld 
om over het onder
werp na te denken.

2
Lab
sessie

In de labsessie ga je 
aan de slag door zelf 
te onderzoeken en 
ontdekken.  
Bijvoorbeeld door  
interviews te houden 
of een proef te doen. 

3
Workshop
sessie

Tijd om aan de slag 
te gaan met de taken 
van deze les.  
Dat kan in het  
klaslokaal, maar ook 
ergens anders in de 
school zijn. 

4
Communicatie
sessie

Aan het einde van 
de les bespreek je 
met de hele klas 
wat je hebt geleerd 
en of je je doelen 
hebt gehaald.  
Bijvoorbeeld in  
de vorm van een 
quiz of een korte 
presentatie.
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In elke sessie  
doe je iets anders!

Vier uur lijkt misschien lang, maar door het werken in 
sessies vliegen de uren voorbij. Je krijgt korte pauzes 
tussendoor en mag ook buiten de klas werken.  
De lessen op Lumion zijn als volgt opgebouwd:



Op Lumion staat al het lesma
teriaal gewoon op je iPad. Dat 
betekent niet alleen dat je geen 
zware rugtas meer hoeft mee te 
zeulen, maar ook dat je altijd en 
overal kunt leren. Handig toch? 
Op Lumion zie je kinderen dan ook 
overal werken: van de school
zaal tot het trappenhuis. En in de 
toekomst misschien wel thuis? 
Leraren geven je de vrijheid om 
ook buiten het lokaal te werken, 
als je het maar afkrijgt! Bovendien 
is het lesmateriaal op je iPad altijd 
uptodate. En kun je snel iets 
opzoeken als je bijvoorbeeld een 
woord niet begrijpt.
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“ Je mag veel buiten de klas werken, dat 

vertrouwen krijg je van de leraren”

 Egidio, 2 havo

Werken met de iPad
Voor de lessen op Lumion heb je een iPad 
nodig. De meeste jongeren hebben gelukkig 
al een iPad. Heb jij geen iPad dan lossen we 
dat samen op. Wij zorgen dat al je lesstof op 
je iPad komt te staan. Kijk voor alle vragen 
over de iPad op onze website www.lumion.
amsterdam of stel ze tijdens de open dagen.

Waar leer jij 
het liefst?

Altijd en overal 
leren op je iPad



Op Lumion krijg je veel vrijheid. 
Wij geloven dat als je leerlingen 
verantwoordelijkheid en vertrou
wen geeft, ze daar ook goed mee 
omgaan. Lumion heeft bijvoor
beeld geen bel, toch komen de 
leerlingen altijd op tijd. En leren 
hoeft bijvoorbeeld niet per se in 
een klaslokaal, maar kan overal en 
op elk moment.  

Heb je een goed idee of wil je iets 
veranderen? Dan luisteren we 
naar je en nemen we je serieus. 
We vertellen je niet wat je moet 
doen, maar laten je zelf de ant
woorden bedenken. Wij willen jou 
uitdagen om je eigen keuzes te 
maken en zelf initiatief te nemen. 
Zo word je zelf de baas over wat 
je doet.
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“ Wow dat dat  

gewoon mag!”

 Tessa, 1 vwo

Je eigen
keuzes 
maken

Je krijgt veel vrijheid, 
waardoor je zelf de baas 
wordt over wat je doet

‘Dat wil ik ook!’
“Toen ik hoorde dat er 
vorig jaar kinderen waren 
die zelf de kantine moch
ten runnen, dacht ik: wow 
dat dat gewoon mag! 
Dat wil ik ook! Ik ben op 
mijn leraar afgestapt 
en nu verkoop ik met 
twee andere meisjes op 
donderdag Turkse pizza’s. 
De winst gaat naar het 
goede doel. We hebben 
eerst samen met twee 
leraren een plan gemaakt 
en doen nu alles zelf: van 
boodschappen doen tot 
in de keuken staan en 
schoonmaken.” 
Tessa, 1 vwo



Later. Het lijkt nog ver weg, maar je kunt je er wel al 
op voorbereiden. Wil je je eigen bedrijf beginnen, 
slimme apps bouwen of misschien wel arts worden? 
Wat je talenten en dromen ook zijn, wij willen je skills 
meegeven waar je de rest van je leven iets aan hebt. 

Onderzoek!
Kun jij je voorstellen hoe de wereld er over 15 jaar 
uitziet? Misschien lopen we dan wel de hele dag met 
een virtual reality bril op, kunnen we computers aan
sturen met onze hersens en hoeven we nooit meer 
zelf een auto te besturen. Eén ding is zeker: onze we
reld verandert sneller dan we kunnen bijhouden. Dat 
vraagt om mensen die niet alleen veel weten, maar 
ook zelf op onderzoek uitgaan. Vaak begin je pas met 
onderzoeken op het mbo, hbo of de universiteit, maar 
op Lumion ga je vanaf de 1e klas al op onderzoek uit. 
Je wordt uitgedaagd om veel vragen te stellen en  
kritisch te zijn. Leert om problemen te signaleren en op  
te lossen. En maakt veel werkstukken en presentaties. 
Alle kinderen krijgen deze skills in de onderbouw  
al mee. 

Nieuwe media
Wij hoeven je waarschijnlijk niet meer te vertellen 
hoe je met een computer werkt. Daarom gaan we op 
Lumion een stap verder. Je leert in de onderbouw om 
met gezond verstand met het internet om te gaan, 
maakt kennis met alle elementen van nieuwe media 
(van apps bouwen tot bloggen) en leert om proble
men op te lossen met de computer. Onmisbare skills 
in een wereld met eindeloze digitale mogelijkheden.
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“ Je krijgt hier geen voor-

gekauwde lesstof, maar 

leert levenslessen”

 Benjamin, 4 vwo

Nieuwe media 
& onderzoeken

Skills waar je de rest van 
je leven iets aan hebt



Heb je een vwoadvies? Dan bieden wij jou extra veel 
mogelijkheden en uitdaging. We zien meer dan een 
vwoleerling, wij zien jou! We willen weten waar je 
talenten en interesses liggen. En bieden het onderwijs 
dat daar het beste bij past. Vwo plus noemen we dat.

Die plus betekent extra. Extra projecten die je boven
op je standaard vakken kunt doen. En dat kan echt 
van alles zijn. Wil je samen met andere leerlingen je 
eigen online spel maken? Dan gaan wij op zoek naar 
een programmeur die jullie kan helpen. Ben je gek 
van sterrenkunde? Dan halen we er een astronoom 
bij om samen onderzoek te doen. Je merkt het: wij 
hebben hier alle ruimte voor jouw ambities. Begint 
het al te kriebelen?
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“ Op de open dag voelde 

ik meteen dat dit mijn 

school was. En dat 

voelt nog steeds zo”

 Quinty, 4 vwo

VU Pre University College
De kans is groot dat je na Lumion naar de universiteit gaat. Op 
Lumion kun je nu alvast ontdekken hoe het is om aan de universi
teit te studeren. Wij zijn namelijk een van de deelnemende scholen 
aan het VU Pre University College. In samenwerking met de VU 
(Vrije Universiteit Amsterdam) kun je masterclasses volgen over 
heel veel verschillende onderwerpen. Je gaat naar de VU om zelf 
onderzoek te doen en krijgt na afloop een certificaat. 

Vwo-advies?  
Dan zit je goed  
op Lumion!
Wij hebben alle ruimte 
voor jouw ambities



Toelating
Leerlingen met de volgende basisschooladviezen 
kunnen worden toegelaten:

• vmbotheoretisch
• vmbotheoretisch/havo
• havo
• havo/vwo
• vwo (atheneum/gymnasium)

Voorrang
Kinderen van personeel hebben voorrang bij de 
aanmelding op Lumion.

Inschrijven
Inschrijven kan van maandag 27 februari tot en 
met vrijdag 10 maart. Om uw kind in te schrijven 
neemt u de ingevulde voorkeurslijst en het 
ingevulde aanmeldformulier van Lumion mee naar 
de administratie van Lumion, Anderlechtlaan 3, 
Amsterdam. Dit kan tijdens schooluren: 08.3016.30 uur. 
De voorkeurslijst (waarop ook het advies van uw  
kind staat) ontvangt u van de basisschool. 

Vragen?
Op onze website lumion.amsterdam vindt u veel 
nuttige informatie. U kunt ons ook bellen op  
(020) 667 53 53 of mailen naar  
info@lumion.amsterdam
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Handige 
informatie 
voor ouders
Hoe meld ik mijn kind aan?

Hoe werkt de aanmelding in Amsterdam?
1. Het basisschooladvies
2. Scholen uitzoeken en open dagen bezoeken
3. Voorkeurslijst opstellen en aanmelden
4. De Centrale loting & matching
5. De Centrale cito eindtoets & kennismaking nieuwe school

Ga naar amsterdam.nl/naardebrugklas voor meer informatie 
over de volledige procedure.

Is uw zoon of dochter enthousiast over Lumion?  
Op deze pagina vindt u meer informatie over  
de aanmelding.
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