
 



Beste collega's, 

Al vele jaren draait er een succesvolle Topklas in Zwijndrecht. Vanaf het schooljaar '18-'19 is de Topklas een 
arrangement vanuit het Samenwerkingsverband (SWV) voortgezet onderwijs geworden. 

Wat is de Topklas? 
In de Topklas krijgen leerlingen extra taalonderwijs onder intensieve begeleiding en worden ze goed voorbereid op 
het volgen van lessen op mavo/vmbo-! niveau. De Topklas is een speciale taalgroep na groep 8 van het 
basisonderwijs. Door het volgen van de Topklas kunnen leerlingen in één jaar hun beheersing van de Nederlandse 
taal zodanig verbeteren dat ze een grotere kans hebben om een diploma te halen op het niveau dat past bij hun 
intelligentie. 

Voor wie is de Topklas? 
De Topklas is bedoeld voor leerlingen met een taalachterstand. Zij moeten echter wel een normale intelligentie 
hebben. 

Wat biedt de Topklas? 
• Een prima aansluiting op en verbeterde kans in het voortgezet onderwijs 
• Extra effectieve taalondersteuning onder begeleiding van een vaste Topklasleerkracht 

een aangepast lesprogramma en rooster in het eerste jaar van het voortgezet onderwijs 
• Veel contact met de ouders door Topklasleerkracht en mentor van het voortgezet onderwijs 
• Als een leerling zich tijdens het Topklasjaar voldoende ontwikkelt, bestaat de mogelijkheid dat de 

leerling in het tweede jaar van mavo/vmbo-! of zelfs havo geplaatst wordt 

Wat zijn de toelatingscriteria? 
• Aantoonbare capaciteiten op rekengebied en technisch lezen 
• Een aantoonbare taalachterstand op het gebied van begrijpend lezen, spelling en 

woordenschat Laag schoolverzuim 
• Bij de start van het Topklasjaar niet ouder dan 13 jaar  
• Sterke motivatie om te leren en een brede belangstelling 

Hoe ziet het lesprogramma van de Topklas er globaal uit? 
• Op twee dagdelen per week volgen de leerlingen extra taallessen in een leslokaal van de 

openbare basis school "de Dolfijn" aan de Laurensvliet 22 te Zwijndrecht. De rest van de week 
worden de lessen normaal gevolgd op het Walburg College of het DevelsteinCollege (1e jaar 
mavo/vmbo-t niveau) 

• De lesstof van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis en biologie) zullen, naast het 
taalcurriculum, in de Topklas worden aangeboden, met vanzelfsprekend veel aandacht voor 
het aspect '1aal" 

 

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure? 
1. De basischoolleerkracht neemt contact op met de Topklasdocent 
2. De Topklasdocent brengt op basis van de aangeleverde gegevens een advies uit aan de 

basisschoolleerkracht 
3. De basisschoolleerkracht vermeldt in het onderwijskundig rapport dat er een Topklasadvies is uitgebracht 

 

Taal is de basis! 
Taal is belangrijk. Thuis, op straat en zeker ook op school. Niet alleen bij het vak Nederlands: in het voortgezet  
onderwijs worden alle vakken steeds taliger. Ook bij vakken als wiskunde, biologie en geschiedenis wordt een groot 
beroep gedaan op de taalvaardigheid van leerlingen. Ze moeten immers werkstukken schrijven, teksten lezen, 
vaktaalwoorden leren, grafieken begrijpen en presentaties voorbereiden. 

Taal speelt dus een grote rol bij het succes in alle vakken! 

Voor vragen kunt u zich wenden tot Jaap Stoppelenburg (Walburg College) of Albert Kroezemann en Veronique de 
Visser (DevelsteinCollege). 
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