
Wat is de Top Academie Deventer voor 

Talenten (TAD?)

Kan uw kind prima naar havo of vwo maar is 

‘taal’ een belemmering? Dan is de TAD een 

prima oplossing. De gemeente Deventer 

vindt het belangrijk dat kinderen alles uit 

zichzelf kunnen halen en betaalt de leraren, 

computers, boeken en de huis-vesting van 

TAD. Uw kind kan gratis naar de TAD. 

Voorwaarde is wel dat uw kind écht graag 

naar de TAD wil om aan zijn of haar taal te 

werken. Zomaar stoppen kan niet.

Wat doet uw kind op de TAD?

Uw kind gaat één middag na schooltijd naar 

de TAD, in de Vijfhoek in Deventer. Hier krijgt 

hij/zij op maat een taalaanbod. Uw kind leert 

wat nodig is. De één is vooral bezig op 

begrijpend lezen, de ander op het vergroten 

van woordenschat. Uw kind leest boeken en 

gaat aan de slag met kranten en tijdschriften,

Top Academie Deventer voor Talenten

Talentvolle kinderen die naar havo of vwo zouden kunnen maar hun 

taal nog moeten verbeteren, kunnen naar de Top Academie Deventer 

voor Talenten (TAD). Hier is het wel hard werken! Bijvoorbeeld om extra 

te oefenen met begrijpend lezen of voor een grotere woordenschat. 

Daarom moet uw kind écht graag willen en moeite doen voor de TAD.

 leert studievaardigheden en gaat ook op 

excursie. Naast 1x in de week (fysiek) TAD 

wordt van de kinderen verwacht dat ze thuis 

‘studeren’ in een digitale leeromgeving, waar 

ze huiswerk kunnen maken en lessen 

kunnen voorbereiden. Het is hard werken op 

de TAD, maar het is ook erg leuk!

Hoe werkt de aanmelding?

Of uw kind in aanmerking komt voor de TAD 

bepaalt de school in overleg met u. De 

motivatie en werkhouding van uw kind zijn 

heel belangrijk om aangemeld 

te kunnen worden. Deelname is gratis, de 

TAD afmaken is verplicht.

Meer weten?

Bel met het loket van Sine Limite, telefoon 

(0570) 745610 of mail naar loket@po-

deventer.nl.

sine limite voor ieder kind


