
 
SSBA TOPklas  
 
Vanaf maandag 11 januari 2016 start de SSBA met een pilot TOPklas.  
Dit is een klas waar op maandagmiddag maximaal 12 hoogbegaafde leerlingen van de 6 SSBA scholen 
bij elkaar komen. De pilot zal in 2 blokken van 3 maanden tot de zomervakantie duren. 
Gekwalificeerde leerkrachten Melanie Lempers en Marian van Klink zullen de begeleiders van de 
TOPklas worden. Na een gedegen evaluatie met leerlingen, ouders en het onderwijs zal de TOPklas 
mogelijk structureel opgenomen worden in de onderwijsorganisatie. De periode tot aan de 
zomervakantie richt SSBA zich op leerlingen van de groepen 5 t/m 8. In schooljaar 2016-2017 volgt 
mogelijk een uitbreiding naar de groepen 1 t/m 4. 
 
Wat houdt het in: 
Het doel van de TOPklas is te voorzien in de onderwijsbehoefte van hoogbegaafde leerlingen op onze 
scholen. Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong die niet genoeg hebben aan de reguliere 
verrijkingsstof die in de groep aangeboden wordt.  
Zij worden in staat gesteld om elke maandagmiddag met gelijkgestemde leerlingen te werken aan 
hun ontwikkeling.  
De doelen hierbij zijn: 

- Leren ‘leren’ 
- Uitdaging bieden 
- Samenwerken 

 
Voor wie: 
SSBA wil alle leerlingen de kans bieden om zich in een veilige omgeving optimaal te ontwikkelen. 
Begaafde en hoogbegaafde leerlingen worden vaak niet begrepen en belanden soms tussen wal en 
schip. De TOPklas is specifiek bedoeld voor hoogbegaafde leerlingen die in hun ontwikkeling worden 
bedreigd. SSBA wil dat deze kinderen zich gezien, erkend en begrepen voelen en een situatie creëren 
waar ontwikkelingsgelijken elkaar ontmoeten in een lerende omgeving. 
De leerkracht van de school die zitting heeft in de TOP werkgroep zal in samenspraak met de IB-er en 
de directeur van de school leerlingen voordragen voor deze TOPklas. Betrokken ouders zullen 
hiervoor voor de Kerstvakantie benaderd worden. 
 
Waar: 
Bij het kantoor van de SSBA aan de Watergang in Oude Wetering wordt een lokaal speciaal ingericht 
voor deze ‘toppers’ met allerlei uitdagende materialen. 
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