
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.
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De Latasteschool hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

Informatie 
Meer weten over trainingen en  
therapieën? Praktische vragen  
over hoe wij werken of vergoeding  
van een training of therapie? 
Neem dan even contact op. 
Bel naar 0475 58 17 07, mail naar 
latasteschool@aloysiusstichting.nl 
of kijk op latasteschool.nl.

De Lataste is niet  
alleen een school,  
maar ook een 
expertisecentrum.



Creatieve therapie
Creatieve therapie helpt om sociale, 
emotionele of psychomotorische  
uitdagingen te overwinnen, of te  
leren omarmen wie je bent.

Logopedie
Logopedie kan ondersteunen  
bij communicatieve en auditieve  
belemmeringen of taalspraak- 
stoornissen.

Communicatietraining
Sociale competenties vergroten  
en wat je waarneemt in het juiste  
perspectief plaatsen: dat komt  
onder meer aan bod bij  
communicatietraining.

Sensorische  
integratietraining
Motorische oefeningen helpen  
om beide hersenhelften beter 
met elkaar te laten samenwerken.  
En dat is weer goed voor rijping 
van het centrale zenuwstelsel.

Schrijftraining
Voor sommige kinderen is  
schrijven lastig. Goed nieuws:  
de fijne motoriek is te trainen  
en dat helpt om goed te  
leren schrijven.

School video- 
interactiebegeleiding
Oudere kinderen, ouders en  
leerkrachten kunnen hun eigen  
handelen verbeteren door  
gefilmd gedrag te bekijken  
en te analyseren.

ToM training
ToM staat voor Theory of Mind.  
Deze training bevordert de  
sociaal-cognitieve ontwikkeling.  
Kinderen leren emoties  
herkennen en onderkennen.

Ik ben speciaal
Tijdens de training ontdekken  
kinderen met een stoornis in  
het autisme spectrum hun  
sterke en belemmerende  
eigenschappen.

Denken stimuleren
Therapie kan helpen om ‘denken’  
te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan 
interactief voorlezen of andere spel- 
vormen die uitnodigen om de hersens  
te laten kraken.

Psycho-educatie
Kinderen die blokkades ervaren in het 
dagelijks leven leren om optimaal mee  
te doen in het sociale leven: dat is mede 
het doel van psycho-educatie. 

Ernstige Enkelvoudige  
Dyslexie
Is sprake van ernstige dyslexie, dan  
is soms een jaar extra ondersteuning  
mogelijk om ‘functioneel geletterd’  
te raken en zich de taal eigen te maken.

Neurofeedbacktraining
Vooral kinderen met regulatieproblemen 
kunnen baat hebben bij neurofeedback-
training. Zij leren hun hersenactiviteiten 
beïnvloeden, met een positief effect op 
het dagdagelijks functioneren.

De Latasteschool biedt als expertisecentrum in 
Midden-Limburg een uitgebreid aanbod aan trainingen 
en therapieën voor de brede ontwikkeling van 
kinderen. Alle kinderen in de regio kunnen hiervan 
gebruikmaken. Vaak gebeurt dit na verwijzing van de 
huisarts, de school of jeugdhulp.

Aanbod leerlingen  
Latasteschool
Wij werken samen met diverse interne en externe experts:
→   ergotherapeut (voor betere motoriek)
→   kinderfysiotherapeut
→   psycholoog (ook voor behandeling ernstige dyslexie)
→   psychomotorisch therapeut (bewegen kan angsten/blokkades wegnemen)
→   neurofeedbacktrainer (hersenactiviteit trainen voor evenwichtiger  

functioneren)
→   remedial teacher (bij leerproblemen)
→    schoolmaatschappelijk deskundige (begeleiding ondersteuning thuis)
→   orthopedagoog (GZ psycholoog) (brede ondersteuning leerlingen,  

ouders en team)
→   Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De Latasteschool heeft een speciaal  
ingerichte ruimte voor trainingen en  
therapieën: het Observatorium.

Een positieve 
benadering van 
kinderen zit in 
ons DNA.


