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Veel ondersteuning ín huis

De Lataste is niet  
alleen een school,  
maar ook een 
expertisecentrum.
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De Lataste is niet alleen  
een school, maar ook een  
expertisecentrum met een breed 
onderwijs- en ondersteunings-
aanbod voor alle kinderen in de 
regio Midden-Limburg.  
Bekijk hoe wij met kinderen,  
ouders en netwerkpartners 
samen betekenisvol leren op  
latasteschool.nl.

Onderwijs en  
begeleiding op maat

Latasteschool

Met partners bieden wij een passend 
aanbod in onderwijs, ‘thuis’, jeugdhulp 
en vrije tijd. In ons Observatorium bieden 
wij veel extra’s ín school. Zo krijgen alle 
leerlingen met een diagnose in het  
autisme spectrum een basiscursus  
Theory of Mind voor hun sociaal- 
cognitieve ontwikkeling.

→  In aparte folders leest u meer  

over Trainingen en therapieën,  

de Verrijkingsklas voor meer-  

of hoogbegaafde leerlingen en  

onze Onderwijsbehandelgroep.  

Of kijk op latasteschool.nl.

De Latasteschool hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl



Wij kijken naar 
wat een kind wél 
kan en bouwen 
daarop door.

Wij kijken naar wat een kind wél kan en 
bouwen daarop door. Samen ontdekken 
wij waarin hij of zij nog kan groeien,  
op weg naar een goede vervolgstap.  
Ongeveer de helft van onze leerlingen 
gaat door naar regulier voortgezet  
onderwijs en doet het daar prima.

Ons onderwijs
Wij stemmen ons onderwijs af op wat 
een kind ná onze school kan doen.  
Daar werken wij naartoe. Regelmatig  
bespreken we hoe het gaat: leerlingen 
worden stap voor stap mede-eigenaar 
van hun ontwikkeling.

In de stamgroep stimuleren we vooral de 
sociaal-emotionele ontwikkeling. Denk 
aan leren omgaan met jezelf en met 
anderen, inzicht krijgen in je gedrag en 
vooral veel zelfvertrouwen ontwikkelen. 
Ook werkhouding is bij ons een vak.

Taal, spelling en lezen leren kinderen 
in niveaugroepen. Ieder kind ontwikkelt 
zich ongeacht leeftijd in eigen tempo, op 

eigen niveau. Wij gebruiken ‘reguliere’ 
lesmethoden en boeken. Iedere leerling 
heeft ook een iPad met daarop onder 
meer zelfcorrigerend lesmateriaal.
→  Bekijk op latasteschool.nl  

de film over ons onderwijs!

Pedagogisch (positief!) klimaat
Een positieve benadering van kinderen  
zit in ons DNA. Neem de inzet van  
School Wide Positive Behavior Support. 
Door ‘goed gedrag’ voor te leven en  
aan te leren, ontstaat een positief  
leerklimaat. Ook gebruiken wij 
het Programma Alternatieve 
Denkstrategieën (PAD), dat sociale  
ontwikkeling en opvoeding ondersteunt.

Warmte, structuur en aansluiten bij  
individuele kenmerken en behoeften:  
dat kenmerkt onze school. Wij zien  
ouders als partners: met elkaar voeden 
we kinderen op tot volwaardige leden  
van onze samenleving. Wij organiseren 
regelmatig themamiddagen en ouders 
kunnen ook een PAD-cursus volgen.

De Latasteschool in Horn biedt speciaal onderwijs  
aan leerlingen van 4 tot 14 jaar. Wij zijn er voor  
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben,  
veelal op sociaal-emotioneel gebied. In een veilige  
en uitdagende leeromgeving bieden wij onderwijs  
en begeleiding ‘op maat’. Zo haalt ieder kind het  
beste uit zichzelf.

In ons speelleerbos is het heerlijk spelen.  
We geven er ook les. Ontdekken wat 
lengte of breedte is kun je immers ook 
doen door naar boomstammen te kijken. 
Voelen, klimmen, de natuur ontdekken: 
ook dat heb je nodig als je opgroeit.

Een positieve 
benadering van 
kinderen zit in 
ons DNA.


