
Onderwijsondersteuning

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 vanwege hun gedrag. In een veilige en  
uitdagende leeromgeving bieden wij onderwijs en begeleiding ‘op 
maat’. Als expertisecentrum bieden wij een breed onderwijs- en 
ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in de regio Midden-Limburg.



De Latasteschool

Bergerweg 37

6085 AT Horn

0475 58 17 07

latasteschool.nl

latasteschool@aloysiusstichting.nl

De Latasteschool maakt deel uit van de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

latasteschool

Ondersteuningsexpertise
Ieder kind het best passende onderwijs. 
Als het even kan in de eigen buurt, op de 
reguliere basisschool. Lukt dat niet, dan  
is er speciaal (basis)onderwijs.

Vanuit de Latasteschool verzorgen wij 
diverse ondersteuningsarrangementen 
voor reguliere scholen. Onze ondersteu-
ningsexperts zijn er voor leerlingen, maar 
vooral ook voor individuele onderwijs- 
professionals en teams. Door onze 
expertise te delen helpen wij passend 
onderwijs vormgeven in onze regio.

Vooral preventief aan de slag!
Onze ondersteuningsexperts hebben veel 
aandacht voor preventief werken. Door  
er snel bij te zijn, kun je voorkomen dat 
‘signalen’ problemen worden. Wij helpen 
onderwijsprofessionals en teams om  
tijdig het juiste antwoord te bieden op  
de ontwikkelingsbehoefte van leerlingen. 
Denk ook aan investeren in een ijzersterk 
pedagogisch klimaat en goed klassen- 
management.

Wat doen wij?
Wij begeleiden en ondersteunen leerlingen, 
leraren en schoolteams en geven daarnaast 
advies en coaching op maat. Dit doen  
wij in scholen maar ook bij jeugdhulp- 
instellingen en kinderopvangorganisaties. 
Iederéén met vragen over ‘gedrag’ kan  
bij ons terecht. Belangrijk te weten: wij 
bieden altijd maatwerk.

Positief
Vanuit onze onderwijsvisie kijken wij met 
een positieve blik naar mensen. Wij kijken 
naar wat wél goed gaat en sluiten daarbij 
aan. Door de kennis en ervaring van 
onderwijsprofessionals over ‘gedrag’ te 
versterken, kunnen meer kinderen zich 
ontwikkelen in het regulier onderwijs.  
Of kunnen na een tijdelijk arrangement in 
het speciaal (basis)onderwijs bijvoorbeeld 
overstappen naar een reguliere basisschool.

Meer weten over onze ondersteuningsexpertise? 

→   Praktische vragen over hoe wij werken?  

Neem dan even contact op. Wij vertellen  

u er graag meer over, telefoon 0475 58 17 07 

of latasteschool@aloysiusstichting.nl.  

Of kijk op latasteschool.nl

→   Bekijk hoe wij met kinderen, ouders en  

netwerkpartners samen betekenisvol  

leren op latasteschool.nl. Hier staat ook  

informatie over onze ondersteuningsexpertise.

→   Ook een ondersteuningsvraag? Neem contact op! 

We ondersteunen, adviseren en coachen graag!  

Wij bieden maatwerktrajecten voor individuele  

professionals en teams.


