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Welkom op 
de school 
van je leven

Lumiononderwijs is veel 
meer dan een diploma 
met mooie cijfers

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 bieden al onze leerlingen namelijk het onderwijs 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.

Op Lumion gaat het dus net  
even anders. We prikkelen je om 
anders over dingen na te denken 
en helpen je ontdekken wat je 
talenten en interesses zijn. Want 
goed onderwijs is veel meer dan 
een diploma met mooie cijfers. 
Wij willen jou skills meegeven 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.

Wij zijn een school met 
een eigen kijk op  
onderwijs Wij zijn de eerste 
Kunskapsskolan school in 
Nederland en bieden  
gepersonaliseerd onder-
wijs voor iedereen.
Veel leerlingen met  
ambitie weten de weg naar  
onze school te vinden en 
floreren in onze manier 
van onderwijs. Wij zijn een 
school waar elke leerling 
de kans krijgt om te stralen 
en te werken aan zijn  
eigen toekomst.
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Kies je voor Lumion, dan  
kies je voor een school  
die precies bij jou past

Op Lumion plaatsen we leerlingen niet in hokjes, 
maar kijken we naar jouw talenten. Ben jij net als 
Maup goed in wiskunde? Dan dagen we je uit om 
goede keuzes te maken en er meer uit te halen.
Vind je Frans lastig? Dan krijg je extra tijd en  
aandacht van de leraar. In sommige situaties kan 
je ervoor kiezen om een vak op een hoger niveau te 
volgen of sneller door de lesstof te gaan.
Je krijgt bij Lumion de keuze in wat je leert, wanneer 
je leert en hoe je leert. Samen met je coach kijk je 
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.

Volg je eigen pad  
met de portal
Alle leerlingen werken in 
de learning portal van 
Kunskapsskolan. Hier vind  
je de lesstof van alle  
vakken op verschillende 
niveaus. 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.Gepersonaliseerd 

leren

“Ik ben blij dat ik hier  

goed geholpen word  

door mijn docenten  

met dingen die ik  

lastig vind.  

Daardoor is school  

leuker en makkelijker”

Maup, 3V1
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Haal het beste uit jezelf

Op Lumion heb je geen klassenmentor, maar je  
eigen coach. Een leraar die je helpt om het beste  
uit jezelf te halen, je motiveert en helpt je doelen  
te bereiken. Elke leraar coacht zo’n 15 leerlingen  
uit verschillende klassen. Iedere week bespreek je  
samen met je eigen coach wat je jezelf tot doel hebt 
gesteld. Maar vooral hoe je dat gaat aanpakken  
en bereiken. Je coach helpt je steeds hierbij de  
volgende stap te zetten.
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 leert je om zelf keuzes te maken en te plannen.  
En helpt je om na te denken over wat je hebt bereikt  
en wat je nog wil leren of verbeteren.

“Je krijgt heel veel aan-
dacht hier, je bent niet één 
van de zoveel leerlingen! 
Dat komt vooral door mijn 
coach die ik iedere week 
spreek. Ik ben best ambi- 
tieus; als ik iets wil dan ga  
ik ervoor. Ik stel mijn doelen 
met mijn coach en vind 
het heel fijn dat dat kan. 
En als het niet lukt dan kan 
ik het veranderen. Door de 
gesprekken met en hulp 
van mijn coach ben ik ex-
tra gemotiveerd.
Ik vond het best wel een 
overstap naar de middel-
bare school. Zelfstandig 
worden is OK, maar niet 
altijd makkelijk. Gelukkig 
helpen je coach en de do-
centen je daarbij. Je hoeft 
niet al heel zelfstandig te 
zijn, ik ben het juist aan het 
leren.” Zoë, 4H3

Coaching

“Ik leer plannen  

en bespreek  

mijn cijfers met  

mijn coach; dat is  

heel fijn”

Binghi, 1V1 
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Leren op je eigen 
manier motiveert

Sophie Roos Docent biologie
Door leerlingen zelf te laten bepalen aan welke 
doelen zij werken, vergroot je de motivatie en de 
betrokkenheid bij het leren. Het meest waardevolle 
aan deze persoonlijke ontwikkeling is het  
toenemende plezier. Het succes van doelen  
behalen zorgt voor zelfvertrouwen, meer motivatie 
en mooie resultaten. Als coach help je leerlingen  
het maximale uit zichzelf te halen: je werkt samen 
aan het vergroten van succes.

Keuzes maken in je rooster 
doe je samen met je coach
Iedereen leert en werkt anders.  
Dus je moet de manier kiezen 
die voor jou het beste is. 
Dat kan niet als je allemaal 
precies hetzelfde rooster volgt. 
Daarom krijg je op Lumion de 
mogelijkheid om een gedeelte 
van de dag in te vullen met 
sessies naar keuze.  
Je bepaalt met je coach  
jouw EIGEN RITME.Coaching

“Wij helpen leerlingen 

te leren in plaats van te 

vertellen hoe zij het  

moeten doen”

Sophie Roos,
Docent biologie
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Werken 
in sessies 
In elke sessie doe 
je iets anders

Er zijn allerlei manieren om iets goed te leren. Daarom werk  
je in verschillende sessies aan hetzelfde vak. Tijdens  
iedere sessie doe je iets anders in de klas of daarbuiten.

Je coach helpt je om je rooster samen te stellen en de 
sessies in te plannen. Je werkt in een digitale portal 
met voor jou passende lesstof en opdrachten.
Jij bepaalt met je coach hoe je het beste kan leren,  
begrijpen, onderzoeken en werken.

Zo is er 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.

Je hebt hier de vrijheid om je rooster zelf 
samen te stellen. Ik vind die mogelijkheid  
om zelf keuzes te maken tof en doe dat 
graag samen met mijn coach. Ik ben  
goed in Engels en aardrijkskunde, maar 
niet in natuurkunde. Ik plan dan graag  
een extra workshopsessie natuurkunde in, 
zeker als er een toets aankomt. Tijdens de 
verwondersessie is er veel aandacht voor 
een onderwerp en voor leerlingen die er 
vragen over hebben. Dat vind ik erg goed. 
In de workshopsessie maak ik vaak de 
opdrachten van de hoofdstukken die net 
behandeld zijn, dan zit het in mijn hoofd en 
kan ik het niet meer uitstellen. Als ik er dan 
niet uitkom, is de docent er voor me en dat 
 is fijn. De portal is ook fijn, want je kan 
vooruitlezen en -werken en zelf opdrachten 
oefenen.
Alper, 5 Havo

Verwonder 
sessie

In de verwonder- 
sessie wordt je 
nieuwsgierigheid  
gewekt voor  
verschillende 
onderwerpen. 
Je krijgt uitleg, 
hoort wat het 
lesdoel is en 
waarom het  
belangrijk is 
om dit te leren. 
Kortom, in de 
verwondersessie 
word je  
verwonderd!

1 2 3 4
Workshop
sessie

Tijdens de  
workshopsessie 
mag je zelf  
bepalen met 
welke werk- 
doelen je begint 
en hoe je daarna  
verdergaat.  
Je werkt in het 
lokaal of op één 
van de andere, 
speciaal daar-
voor ingerichte, 
plekken in de 
school.

Lab
sessie

In een labsessie  
ga je zelf op 
onderzoek uit! 
Bijvoorbeeld 
door spannende 
proefjes te doen 
of interviews te 
houden. Je bent 
dan creatief, 
analytisch, 
inventief en  
kritisch aan  
het werk.

Communicatie
sessie

Elke les bespreek 
je wat je hebt 
geleerd en krijg 
je feedback op je 
werk. Zo kun jij  
nagaan of jij je 
doelen hebt  
behaald.  
Soms presenteer 
je jouw werk of 
maak je een toets. 
Ook hoor je hoor je 
hoe anderen een 
opdracht hebben 
aangepakt.  
Daar leer je van!

“Je kan hier je eigen 

 rooster maken.  

Ik doe dat graag  

met mijn coach!”

Alper, 5 Havo
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Samenwerken

Samen leer je meer

Op Lumion vinden we samenwerken belangrijk.  
Tijdens het samenwerken leer je belangrijke sociale  
vaardigheden zoals rekening houden met elkaar,  
overleggen om samen tot een oplossing te komen  
en feedback geven en krijgen. Bovendien zorgt  
samenwerken voor meer plezier in het leren.  
Samen leer je meer! Samenwerken gebeurt niet  
alleen tijdens de lessen. Ook buiten de lessen werk  
je op Lumion samen. Zo kun je bijvoorbeeld met  
elkaar een schoolfeest organiseren of een schoolreisje 
voor de klas. Wat zou jij willen organiseren?

“Wat mij blij maakt als docent  
is hoe goed de leerlingen  
samenwerken. Ieder kind is  
hierin uniek, zij werken op hun  
eigen manier met elkaar.  
Wat mooi hieraan is dat ze van  
elkaar leren en met elkaar de  
verantwoordelijkheid delen.  
De ontwikkeling die een leerling  
in het samenwerken maakt is  
duidelijk zichtbaar tot en met  
het examen jaar.”
Cindy Bakelaar, docent Engels

“Het is super gezellig  

én leerzaam om  

samen te werken!”

Vincent, 2VH
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Waar 
leer jij 
het
liefst?

Op Lumion staat al het  
lesmateriaal gewoon op je iPad. 
Dat betekent dat je niet met  
een zware rugtas hoeft te  
zeulen en altijd en overal kunt  
leren. Handig toch?
Op Lumion zie je kinderen dan 
ook overal werken, van het  
leslokaal, het leerplein tot de 
nestjes (leerruimtes tussen  
de lokalen). Zo kun je altijd een 
plekje vinden waar jij het beste 
kunt leren. 

Altijd en overal 
leren op je iPad

Werken met iPad
Voor de lessen op Lumion heb je 
een iPad nodig. Je werkt namelijk  
in de learning portal. Dit is een 
speciale, digitale leeromgeving 
waar je niet alleen alle  
schoolvakken kunt vinden, maar 
ook je agenda waarin jij je leer- 
en werkdoelen inplant. In een paar 
klikken ga je van werkdoel naar 
lesstof en ga je op onderzoek uit. 
Met een iPad heb je de wereld  
binnen handbereik. 

Maar niet alles is digitaal op  
Lumion. Je leest ook gewoon een 
boek en bij veel lessen heb je  
pen en papier nodig.

“Ik gebruik mijn iPad  

om te filmen voor  

expressie. Maar ik ben  

ook dol op tekenen.”

Isil, 3H1
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Plusprogramma Lumica
Bij Lumion kan je vanaf de eerste klas al kiezen voor het  
Plusprogramma van 7-8 weken met nieuwe vakken 
zoals Future Technology, Design thinking, Filosoferen, 
Brain studies, Mindfulness etc. Lumion is zelfs de  
eerste vo-school in Nederland die het vak Design  
thinking geeft. Het Plusprogramma is een aanvulling 
op je diploma in het kader van Brede Vorming.
Bij Lumica ontdek je wat jou echt interesseert en gaat 
daarmee aan de slag.  Je ontwikkelt vaardigheden, 
eigenschappen en manieren van denken die in jouw 
toekomst goed van pas komen. Denk hierbij onder  
andere aan samenwerken, creatief zijn, oplossings- 
gericht en kritisch denken.

VU Pre-University College (voor-vwo leerlingen)
Wil je na het behalen van je vwo-diploma naar de 
universiteit? Dan kun je op Lumion alvast ervaren  
hoe het is om aan de universiteit te studeren. Wij zijn 
namelijk een van de deelnemende scholen aan het  
VU Pre University College. In samenwerking met de 
Vrije Universiteit Amsterdam kun je masterclasses  
volgen over veel verschillende onderwerpen.  
Je gaat naar de VU om zelf onderzoek te doen en 
krijgt na afloop een certificaat. 

Onderzoeken
Kun jij je voorstellen hoe de wereld er in de toekomst 
uitziet? Misschien lopen we dan wel de hele dag  
met een virtualrealitybril op, kunnen we computers 
aansturen met onze hersens en hoeven we nooit 
meer zelf een auto te besturen. Onze wereld 
verandert sneller dan we kunnen bijhouden.  
Dat vraagt om mensen die niet alleen veel weten, 
maar ook zelf op onderzoek uitgaan. 

Onderzoeken op Lumion doe je niet alleen tijdens 
de reguliere lessen op school. Je gaat er ieder 
jaar regelmatig op uit. Zo bezoek je bijvoorbeeld  
theatervoorstellingen en musea; volg je een college  
op de universiteit; loop je een muziekstage; woon  
je een snijpracticum bij voor biologie en ga je in  
de bovenbouw op werkweek.  Verder zijn er lessen  
die worden verzorgd door bijvoorbeeld culturele  
instellingen en Stichting Kikid. Je ziet wel dat leren 
bij Lumion verdergaat dan alleen het leslokaal.

Ambities? 
Heb je een vwo-advies? Dan bieden wij jou extra veel 
mogelijkheden en uitdaging. We willen weten waar  
je talenten en interesses liggen. En als je dat wil kun  
je een dubbel profiel kiezen vanaf de derde klas of 
eerder eindexamen doen in sommige vakken. Dat is 
fijn, want dan kan je in je extra tijd Lumica vakken  
kiezen die jou extra uitdagen, meer tijd besteden aan 
je overige eindexamenvakken of  extra onderzoek.

Skills waar je 
de rest van 
je leven iets 
aan hebt

Nieuwe media & onderzoeken 
Later lijkt nog ver weg, maar je  
kunt je er nu 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. 

Heb je ambities?  

Dan zit je goed  

op Lumion”

Saifeddine, 1M2
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Wij zitten sinds het schooljaar 2019-2020 aan de 
Vlaardingenlaan 25 in Amsterdam. Ons nieuwe gebouw,  
naast metrohalte Henk Sneevlietweg , is zo gebouwd en 
ingericht dat het perfect aansluit op onze onderwijsvisie.  
Dat betekent een sfeer waarin jij je als leerling helemaal 
thuis zult voelen. Dat maakt Lumion nog persoonlijker.
In de onderbouw zijn er mooie verwonderzalen rondom 
een werkruimte waar je zelfstandig kunt werken. In deze 
‘nestjes’ zijn altijd vaste docenten aanwezig die jou  
kunnen helpen. In de bovenbouw bereiden we je al voor 
op het HBO of universiteit met collegezalen (verwonder- 
zalen) en diverse plekken met een eigen sfeer waar je 
samen kunt leren.

Omdat onderzoeken  een belangrijk onderdeel is van 
ons lesprogramma, vind je in ons gebouw verschillende  
ruimtes om te experimenteren en onderzoeken. Zo heeft  

ons gebouw een sciencelab en een crealab met theater  
en dansvloer. Wil je aan de slag met beeld en geluid? 
Dan kun je terecht in ons medialab waar je kunt leren 
editen en fotograferen voor een heus greenscreen.  
Ook voor de liefhebbers van hacken en robots  
programmeren hebben wij een speciale ruimte.
Wil je na al dat onderzoeken even ontspannen, mensen 
ontmoeten, iets drinken en een vers, gezond broodje 
eten? Loop  dan via de indrukwekkende entreehal naar 
het grand café.

Als moderne school heeft Lumion duurzaamheid  
hoog in het vaandel staan. Zo zamelen  we ons afval 
gescheiden in en een gedeelte van onze stroomvoor-
ziening komt van de zonnepanelen die op het dak 
staan. We zijn sinds 2020 officieel een Eco-school en 
daar zijn we trots op!

Wij hebben een nieuwe 
school voor jou gebouwd

De school van 
jouw leven
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Toelating
Leerlingen met de volgende basisschooladviezen 
kunnen worden toegelaten:

• vmbo-theoretisch
• vmbo-theoretisch/havo
• havo
• havo/vwo
• vwo (atheneum/gymnasium)

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

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 www.voschoolkeuze020.nl voor meer informatie over 
de volledige procedure.

Aanmelden
Om uw kind aan te melden voor onze school neemt 
u de ingevulde voorkeurslijst (waarop ook het advies 
van uw kind staat) mee naar de administratie van 
Lumion, Vlaardingenlaan 25, Amsterdam. Dit kan  
tijdens schooluren: 08.00-16.00 uur. De voorkeurslijst 
ontvangt u van de basisschool. De periode waarin u 
zich kunt aanmelden staat op de website van lumion.
amsterdam en van de Gemeente Amsterdam.

Vragen?
Op onze website lumion.amsterdam vindt u veel 
nuttige informatie. U kunt ons ook bellen op (020) 
7901777 of mailen naar info@lumion.amsterdam

Hoe meld ik mijn kind aan?

Handige 
informatie 
voor ouders

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


