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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 Onderwijs- 
behandelgroep? 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.



Soms is al op jonge leeftijd duidelijk dat 
een kind méér nodig heeft om te starten 
in groep 1 op de basisschool. Het kan ook 
zo zijn dat een kind niet tot leren komt 
omdat eerst (meer) behandeling nodig 
is. Juist deze kinderen krijgen kansen 
in de Onderwijsbehandelgroep op ons 
schoolterrein. Onderwijs en behandeling 
gaan hier hand in hand. De groep is er 
voor kinderen van 4 tot 14 jaar.

Eén kind, één plan, één aanpak
Behandelaars van zorgverlener PGZ  
en onderwijsprofessionals van onze 
Latasteschool bieden kinderen samen 
onderwijs en behandeling. Zij stemmen 
hun aanbod en aanpak af op wat een kind 
nodig heeft.

Zo mogelijk gaan kinderen na de  
Onderwijsbehandelgroep naar reguliere 
kinderopvang of regulier onderwijs. Lukt 
dit niet, dan werken we in overleg met 
ouders en het samenwerkingsverband 
passend onderwijs toe naar instroom in 
het speciaal onderwijs. Natuurlijk bege-
leiden wij deze overstap zorgvuldig.
 

Regionaal aanbod:  
vervoer vergoed
De Onderwijsbehandelgroep is voor 
kinderen die gespecialiseerde onderwijs-
behandeling nodig hebben vanwege hun 
gedrag. Vaak gaat het om complexe en/
of psychiatrische problemen. Door de 
ontwikkeling heel gericht te stimuleren, 
helpen we kinderen een stap verder te 
komen. Uiteraard betrekken we ouders 
daar intensief bij.

Partners in het Centrum Jeugd en Gezin 
en samenwerkingsverband Passend 
Primair Onderwijs Midden-Limburg 
ondersteunen de Onderwijsbehandel-
groep. Ook PSW, Rubicon Jeugdzorg en 
Daelzicht zijn ketenpartners. Gemeenten 
vergoeden vervoer van en naar de Onder-
wijsbehandelgroep.

Kinderen in Midden-Limburg die nog niet klaar zijn 
voor school, of voor wie volledig onderwijs te zwaar 
is, kunnen naar de Onderwijsbehandelgroep. In een 
rustige en veilige omgeving bieden wij onderwijs én 
behandeling. Doel is stap voor stap toewerken naar 
(steeds meer) onderwijs.

In een rustige en 
veilige omgeving 
op ons schoolterrein 
bieden wij kinderen 
onderwijs én 
behandeling.

Door heel gericht de 
ontwikkeling te stimuleren, 
laten we kinderen stappen  
zetten in hun ontwikkeling. 


