De Topklas
De topklas is een aparte groep na groep 8 van het basisonderwijs, die ervoor moet zorgen dat
leerlingen in 1 jaar tijd hun taalachterstand zodanig verkleinen dat zij kunnen instromen in die vorm
van voortgezet onderwijs die qua intelligentie bij hen past.
Wij werken in kleine groepen waardoor er veel persoonlijke aandacht is: een verbeterde kans in het
voortgezet onderwijs.
De leerlingen volgen veel extra taallessenvolgens een apart programma onder begeleiding van een
vaste leerkracht en een aangepast lesprogramma en rooster op het voortgezet onderwijs.
Het aparte programma is erop gericht de leerlingen zoveel mogelijk en op verschillende manieren
taalvaardig te maken.
We werken met moderne middelen: zo beschikt de Topklas over een digitaal schoolbord en is er voor
iedere leerling een eigen iPad. Op deze manier ontstaat er een prima aansluiting op het voortgezet
onderwijs.
Welke dagen Topklas en hoeveel uur?
Op 2 ochtenden in de week (op dit moment maandag en vrijdag) volgen de leerlingen extra
taallessen in een apart lokaal met een eigen leerkracht uit het basisonderwijs. Dit is zo'n 300 uur op
jaarbasis. De rest van de week worden de lessen gevolgd op het Walburg College.
Wat valt er dan uit?
De lessen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis en 2 uur Nederlands komen te vervallen in
verband met het intensieve taalprogramma. Deze vakken worden geïntegreerd in het
taalprogramma, zodat de leerlingen in het 2e jaar geen grote achterstand hebben opgelopen bij deze
vakken.
Uitstapjes
De leerlingen worden zoveel mogelijk bij het normale programma op het Walburg College betrokken.
In ieder geval nemen zij deel aan alle excursies en buitenschoolse activiteiten. Een verplicht
onderdeel is het brugklaskamp aan het begin van het schooljaar. Ook vanuit de Topklas worden er
uitstapjes gemaakt die aansluiten bij de projecten die we er uitvoeren. Dit kan soms in de eigen tijd
van de leerlingen gebeuren. De leerlingen zijn geen aparte groep binnen de groep!
Taal is (g)een vak apart
In het voortgezet onderwijs worden alle vakken steeds taliger. Er wordt een groot beroep gedaan op
de verschillende taalvaardigheden van de leerlingen, zoals begrijpend lezen, presenteren en
verslagen maken. Immers, werkstukken schrijven, teksten lezen, vaktaalwoorden leren, grafieken
begrijpen zijn taaltaken die in alle vakken voorkomen. Taal is dus geen vak apart. Het speelt een
grote rol bij het succes in alle vakken!

Toelating?
De volgende punten zijn vereist:
• alleen op advies van de basisschool kan een leerling worden aangemeld voor de Topklas,
• aantoonbare capaciteiten op rekengebied en eventueel technisch lezen,
• tegenvallende scores op het gebied van begrijpend lezen, woordenschat en daaraan
gerelateerde vakken,
• aantoonbare taalachterstand,
• sterke motivatie,
• een brede belangstelling,
• laag schoolverzuim,
• betrokken ouders/verzorgers en
• bij de start van het topjaar niet ouder dan 13 jaar.
Extra kosten
Ondanks de moderne middelen en de met zorg uitgekozen materialen, zijn er géén extra kosten
verbonden aan de Topklas.
N.B. om bevorderd te worden naar mavo 2 dienen alle vakken van de topklas met een voldoende te
worden afgesloten.

