
Wat is de Topklas?
De Topklas is voor leerlingen

die liever praktisch aan het

werk zijn, door dingen te doen,

te maken en te ervaren.

De Topklas bereidt de

leerlingen voor op

praktijkvakken die op de

middelbare school worden

gegeven. We willen hen

positieve leerervaringen op

laten doen om zo hun

motivatie om te leren te

versterken.

Lesaanbod
Onze lessen gaan o.a. over:

- houtbewerken

- robotjes bouwen

- 3D-tekenen

- schilderen

- hologrammen maken

- stop-motion-filmpjes maken

- techniek

- koken

We laten de leerlingen

kennismaken met de

beroepsprofielen van het

VMBO door bezoek aan

scholen, waaronder:

- Montessori Lyceum

Oostpoort

- Wellant College

- Cburg College

Voor wie is de Topklas?
Leerlingen uit groep 7 en 8

met een advies VMBO-B/K/T

of Praktijkonderwijs zijn van

harte welkom in de Topklas.

Leert hij of zij graag door te

doen? Houdt de leerling van

ontdekken en onderzoeken?

Dan is de kans groot dat hij of

zij prima in de Topklas past.



Praktische informatie:
De Topklas vindt plaats op (in

totaal 30) vrijdagochtenden

van 8.45 tot 11.45 uur. De

leerlingen komen zelfstandig

naar de Topklas. Na afloop

worden ze lopend, per fiets of

met een busje weer naar hun

school gebracht. De leerlingen

lunchen dan weer op hun

eigen school.

De lessen vinden plaats in het

nieuwe gebouw van

DKC De Kleine Kapitein
Cruquiusweg 90
1019 AJ Amsterdam

Geerthe Schilder
4e Montessorischool

De Pinksterbloem

Niels de Ruig
5e Montessorischool

Watergraafsmeer

Camille van Neer
OBS De Dapper

Poul van Venrooij
De Indische Buurt School

Aanmelding
De aanmelding verloopt via de

Intern Begeleider van de

school.

Eerste ontmoeting
In de eerste week van juli

hopen we alle nieuwe

leerlingen van de Topklas te

ontmoeten om kennis te

maken. We zorgen die dag

voor een leuke activiteit!

Het doorgaan ervan hangt af

van de situatie rondom

Corona.

Vragen?
Zijn er nog vragen over de

Topklas? Wij zijn te bereiken

via ons mailadres:

topklas@staij.nl

mailto:topklas@staij.nl

