
De TOP-klas
De TOP-klas is een brugklasjaar van Omnia College met  

een speciaal TaalOntwikkelingsProgramma (TOP). 



Wat is de TOP-klas?

De TOP-klas is een brugklasjaar van 

Omnia College met een speciaal 

TaalOntwikkelings Programma (TOP).

Voor wie is de TOP-klas?

De TOP-klas is bedoeld voor leerlingen met 

een vmbo-advies, die als gevolg van een 

taalachterstand onder hun niveau terecht 

dreigen te komen. Leerlingen met een 

BB-advies proberen we op KB-niveau te 

krijgen, leerlingen met een KB-advies op  

GL/TL-niveau.

Hoe ziet het lesprogramma eruit?

In de TOP-klas krijgen leerlingen bijna  

dezelfde vakken als in een gewone  

brugklas. Alleen de vakken Beeldende  

vorming, drama en muziek ontbreken.  

Hiervoor in de plaats krijgen de leerlingen 

extra taallessen. Ook tijdens de andere 

lessen krijgt taal extra aandacht.

Natuurlijk krijgen de leerlingen ook 

praktijk  lessen, zoals techniek, horeca, 

groen, handel en administratie. De lessen 

vinden allemaal plaats op Omnia College. 

Leerlingen die na de TOP-klas naar klas 2 

van Omnia College gaan, houden nog  

extra ondersteuning, voor taal.

Op Omnia College verzorgen stichting OVO 
en Wellantcollege samen het onderwijs.omniacollege.nl

Wil je meer weten?

Voor meer informatie over de TOP-klas kun je contact  

opnemen met Nanda Kamphuis, docent van de TOP-klas  

E-mail: nkamphuis@merewade.nl. Tel.: 0183-622728.

Hoeveel leerlingen zitten er in de TOP-klas?

De TOP-klas bestaat uit maximaal 20 leerlin-

gen. De lessen worden verzorgd door een 

klein groepje docenten die de leerlingen 

goed kennen. Ook is er extra ondersteuning 

van een onderwijsassistent. De leerlingen 

krijgen dus alle aandacht die ze verdienen!

Waar ga je heen na de TOP-klas?

De TOP-klas duurt in principe 1 jaar. Na de  

TOP-klas gaan de leerlingen over naar klas 2 

van Omnia College. We zetten in op het 

hoogst haalbare niveau. Als de leerling na  

de TOP-klas naar een andere school voor 

voortgezet onderwijs wil, dan kan dat.

Hoe meld je je aan?

De basisschool meldt de leerling aan  

met behulp van het inschrijfformulier.  

Het inschrijfformulier staat op de website 

van Omnia College (onder: aanmelding).

Wanneer word je toegelaten?

De toelatingscommissie beslist, in over-

leg met de basisschool, over de toelating. 

Belang rijke criteria zijn: een positief advies 

van de basisschool, een goede motivatie van 

de leerling en een betrokken houding van  

de ouders.


