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Lang werd gedacht dat heel slimme kinderen er
vanzelf wel zouden komen. Helaas is dit vaak niet het
geval. Sterker nog, deze opvatting doet tekort aan het
recht van deze leerlingen op onderwijs dat écht bij
hen past.
Het Liemers College streeft ernaar iedere leerling
passend onderwijs aan te bieden. Daarom hebben
we op de locatie Zonegge in Zevenaar een Topklas
voor hoogbegaafde en excellente leerlingen die op
alle gebieden meer aankunnen en willen dan het
reguliere vwo-programma. Het onderwijs in deze klas
is gebaseerd op de ervaringen die wij de afgelopen
jaren hebben opgedaan met het verzorgen van onderwijs aan hoog- en meerbegaafde leerlingen. In de
Topklas worden tevens de nieuwste onderwijskundige inzichten toegepast.

Motivatie, aanleg en creativiteit

Veel sterke meer- en hoogbegaafde vwo-leerlingen
hebben behoefte aan meer
uitdaging, ruimte voor zelfstandigheid, contact met
ontwikkelingsgelijken en acceptatie door de omgeving.
Het Topklasniveau komt tegemoet aan deze behoefte.
Hiertoe wordt het onderwijs
op het vwo binnen dezelfde
klas op twee niveaus aangeboden: het reguliere vwoprogramma en het ‘verrijkt’
vwo-programma.
In het verrijkte programma
is ruimte voor meer achtergronden, voor meer diepgang, voor onderzoekend
leren en voor versnelling.
Het programma komt in de
plaats van het reguliere
programma en dus niet er
bovenop. Iedere leerling die
zich aanmeldt voor de Topklas, volgt voor ieder vak het
verrijkt programma. Leerlin-

gen hoeven niet bang te
zijn om te laten zien wat ze
kunnen. Iedere leerling kan
zo zoveel mogelijk groeien,
waarbij de persoonlijke keuzes van de leerling leidend
mogen zijn.
Leerlingen worden begeleid
om, met hulp van ouders,
docenten en mentor, alle
vakken verrijkt te kunnen
volgen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de
behoefte van veel meeren hoogbegaafde vwoleerlingen om hun eigen
leerproces vorm te geven.
Natuurlijk wordt samen met
de leerling gekeken of dit
ook voor alle vakken de
juiste keuze blijkt te zijn.
Zo kan bij iedere leerling het
programma naar behoefte
meer of minder worden verzwaard. Op deze manier
wordt het onderwijs maximaal passend gemaakt voor
iedere Topklasser.

Een speciaal
onderwijsprogramma
voor
excellente
leerlingen

En verder...
- Leerlingen in de Topklas kunnen in de bovenbouw
(vanaf klas 4) extra vakken volgen, vervroegd examen
doen in één of meer vakken en onderdelen op universitair
niveau volgen.
- Het onderwijs in de Topklas wordt gegeven door docenten met kennis van en affiniteit met hoogbegaafde leerlingen en vwo-leerlingen die op een hoger niveau les
willen volgen.
- De mentor van de Topklas heeft ervaring met het begeleiden van leerlingen die uitdagingen zoeken in de vakken
die worden aangeboden. Daarnaast heeft de mentor ook
ervaring in het begeleiden van meer- en hoogbegaafde
leerlingen.

Toelating
Postbus 412
6900 AK Zevenaar
Telefoon [alle locaties]
0316 - 58 38 00

- De doelgroep bestaat uit kinderen met een IQ van 125 of meer
en/of een verwachte Cito-score van 545 of hoger en/of een
onverdeeld vwo-advies.
- De aanmelding verloopt via de basisschool. Wij adviseren
ouders dit met de basisschool te bespreken.

www.liemerscollege.nl
Locatie Didam
Dijksestraat 12
6942 GC Didam
Locatie Heerenmäten
Heerenmäten 6
6904 GZ Zevenaar

Geïnteresseerd?
Voor nadere informatie kunt u terecht bij mw. N. klein Tank
(locatie Didam) of dhr. J. Vonk (locatie Zonegge). Zij zijn
bereikbaar via telefoonnummer (0316) 583 800.

Locatie Landeweer
Stationspoort 36
6902 KG Zevenaar
Locatie Zonegge
Zonegge 07-09
6903 EP Zevenaar

Extra vakken volgen

