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De Latasteschool hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

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.

De Latasteschool is ook expertisecentrum met  
een breed onderwijs- en ondersteuningsaanbod  
voor kinderen in de regio Midden-Limburg. Bekijk  
wat wij kinderen, ouders en netwerkpartners bieden  
in samen betekenisvol leren op latasteschool.nl.

Informatie 
Meer weten over de Verrijkingsklas? 
Praktische vragen over hoe wij werken? 
Neem dan even contact op. 
Bel naar 0475 58 17 07, mail naar 
latasteschool@aloysiusstichting.nl 
of kijk op latasteschool.nl.



Weinig uitdaging ervaren, niet meer naar 
school willen, onderpresteren, eenzaam 
zijn, nauwelijks te motiveren, ‘moeilijk’ 
gedrag? Dat kunnen signalen zijn dat 
een hoogbegaafd kind niet tot zijn recht 
komt op school. 

Zonde, want hoogbegaafde kinderen 
hebben veelal veel in hun mars. In de 
Verrijkingsklas laten we talenten groeien 
en helpen kinderen in hun ontwikkeling.

Verrijkingsklas: voor wie?
Ieder kind is anders. Vaak delen meer-  
of hoogbegaafde kinderen wel een  
aantal kenmerken. Zij zijn bijvoorbeeld 
uitermate leergierig, zeer creatief,  
zien al jong verbanden, kunnen snel  
en logisch denken, zijn sensitief en  
kunnen goed formuleren.

Ondanks deze mooie eigenschappen 
voelen meer- of hoogbegaafde kinderen 
zich lang niet altijd begrepen. Zij gaan 
met tegenzin naar school en zijn soms 
eenzaam of zelfs depressief. Ook laten 
zij soms ‘lastig’ gedrag zien. Voor deze 
leerlingen is de Verrijkingsklas.

Breed aanbod op maat
In de Verrijkingsklas doen leerlingen 
diepere kennis op over diverse thema’s 
die hun interesse hebben. Zij leren in  
een verrijkte omgeving waarin we  
lesstof compact aanbieden.

We besteden veel aandacht aan de  
sociaal-emotionele ontwikkeling en  
werken aan een positief zelfbeeld.  
Leren plannen, huiswerktraining,  
ontdekken hoe je samenwerkt: daar  
hebben meer- en hoogbegaafde  
leerlingen veel aan voor hun toekomst.

Meer- of hoogbegaafde of hoog-intelligente kinderen 
lopen soms vast op school. In onze Verrijkingsklas 
krijgen zij gespecialiseerde ondersteuning om zich 
(sociaal) goed te kunnen ontwikkelen. Wij bieden 
maatwerk, zodat iedere leerling sterker en goed 
voorbereid aan het vervolgonderwijs begint.

In de Verrijkingsklas 
laten we talenten 
groeien en helpen 
kinderen in hun 
ontwikkeling.

Wij bieden maatwerk,  
zodat iedere leerling sterker 
en goed voorbereid aan het 
vervolgonderwijs begint.


