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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 
 

Latasteschool 
 

Schooljaar 2018-2019 

 

 

De profielen dienen, enerzijds per school en anderzijds gebundeld tot een overzichtelijk 

geheel, de dialoog binnen de samenwerkingsverbanden in de regio’ s 

 in voorbereiding op het ondersteuningsplan. 

 

 

Het profiel legt in deze fase de focus op het beschrijven van de gespecialiseerde dieptezorg 

die in de huidige situatie door de scholen voor (V)SO geboden wordt. Voor wat betreft de 

beschrijving van basis- en breedtezorg, en de (kwaliteit)afspraken daarbinnen, wordt in een 

volgende fase aangesloten bij de specifieke afspraken per samenwerkingsverband. 

Het is geen statisch document, maar zal zijn dynamiek en doorontwikkeling kennen binnen 

het toekomstige passend onderwijs.  
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SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL      
 SO      VSO      AB 

School:                    Latasteschool  

Adres:                         Bergerweg  37 

Postcode:                   6085 AT 

Woonplaats:               Horn 

Brinnr.:                       00UT - 41008         (bestuurs- en schoolnummer) 

Identiteit:                    rk 

Tel.:                             0475-581707 

Email:                          latasteschool@aloysiusstichting.nl 

Site:                             www.latasteschool.nl 

Maakt deel uit van SWV(-en): PO3102  
 

 
Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR. 
  
Datum:       -       -       

Handtekening: 
 
 
Naam, functie:      ,       
 

ALGEMEEN 
 
De school is onderdeel van bestuur Aloysius Stichting. 
 
De school heeft een formele (op overeenkomsten gebaseerde) samenwerkingsrelatie met:  

  Rubicon Jeugdzorg 
  Ergotherapie Midden-Limburg 
  PGZ, PSW, Daelzicht en CJG 

De school is een doelgroepenschool en biedt (voortgezet) speciaal onderwijs voor  

leerlingen van 4 t/m 12 jaar van de volgende doelgroep(en) en omvang: 
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De doelgroepenscholen van het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs zien wij als 
voorzieningen binnen de regionale samenwerkingsverbanden, die daar waar nodig de 
reguliere scholen aanvullen in hun opdracht om passend onderwijs te bieden. Plaatsing 
wordt met de invoering van passend onderwijs afhankelijk van de onderlinge afspraken in 
het regionale samenwerkingsverband.  

Voedingsgebied =>   De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de gemeenten: 

 Peel en Maas 
 Echt - Susteren 
 Sittard - Geleen 
 Nederweert 
 Weert 
 Maasgouw 
 Leudal 
 Roermond 
 Roerdalen 

 
 

 

BESCHRIJVING VAN DE DOELGROEP  
De doelgroep(en) zijn leerlingen met specifieke onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften in de school- en (vaak ook de) thuissituatie:  

Alle leerlingen hebben een indicatie voor categorie 1 (ZMOK als ZMLK). Voor wat betreft de 
ZML leerling richten wij ons met name op de leerlingen met een hoog ZML niveau, te weten: 
licht verstandelijk beperkt met een IQ tussen 51-70. 
Autisme Spectrum Stoornissen 
ADHD 
NLD 
Hechtingsstoornis 
ADD 
ODD 
Leerlingen met een aanvraag voor onderwijs/behandelcombinatie 
Leerlingen met een fysieke beperking in combinatie met een diagnose in de DSM 
Hoogbegaafde leerlingen in combinatie met een diagnose in de DSM 
Co-morbiditeit en alle leerlingen met een relatief grote ondersteuningsbehoefte(Naar te  

Instroom: 

De meeste leerlingen zijn ingestroomd vanuit:  
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 MKD 
 regulier PO 
 SO/SBO 

 9 
41 
50 

% 
% 
% 

  
 
 
Toelating: 
 
Sinds 01-08-2014 is plaatsing gebonden aan de toelaatbaarheidsafspraken per SWV. 
Na de  aanmelding start de interne procedure bij de Commissie van Begeleiding (CvB) van 
de school.  
Deze commissie bestaat uit: 

 psycholoog/orthopedagoog  maatschappelijk deskundige  directielid  
 jeugdarts  revalidatiearts  IB-er  master special education needs   CJG 

medewerker en op afroep extern deskundige.  

Grenzen aan toelaatbaarheid:  
Aan welke leerlingen kan de school geen passend aanbod bieden: 
Leerlingen met een IQ<51 en daarnaast leerlingen die zijn aangewezen op 24 uur 
behandeling. 

Terugplaatsing: 
Criteria voor terugplaatsing van leerlingen naar het reguliere onderwijs: 

Didactisch: 
Leerling is in staat om didactisch proces te volgen in een reguliere klas. Leerling kan 
voldoende informatie halen uit de geboden instructie en is in staat om zijn leergedrag af te 
stemmen  op hetgeen van hem wordt verwacht in een reguliere onderwijssituatie.  

Pedagogisch: 
Leerling kan in zijn gedrag afstemmen wat van hem wordt verwacht in de sociale context 
van het reguliere onderwijs. Emotioneel is hij in staat om zijn gedrag zodanig te reguleren 
dat hij aangepast en afgestemd kan functioneren in een reguliere groep leerlingen.  

Ondersteuningsbehoefte: 
Ondersteuningsbehoefte moet in deze fase vooral een overbruggingsfunctie hebben met het 
vooruitzicht dat de leerling zo zelfstandig mogelijk kan functioneren zonder bemoeienis van 
derden. 
 
Percentage terugplaatsing:   48 %  (gemiddelde over laatste 3 jaar) 
 

Uitstroom: 
De meeste leerlingen verlaten de school rond hun 12e of 13e levensjaar.  
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En stromen ze uit naar: 
 VSO havo/vwo 
 VSO vmbo 
 VSO pro 
 havo/vwo 
 vmbo  
 VSO zml 
 België 
 overige 

 

  5  
46 
  3  
  6  
29 
  1 
  7 
  1   
   
 
     
    
  
  
 
   
 

Gemiddeld % afgelopen 3 jaar 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
 
 

                                  

 

DOELSTELLING 
Doel van het onderwijs van de school in één zin: 
De Latasteschool is de school die samen met u voor uw kind de kansen creëert opdat uw  
kind zo optimaal mogelijk mens kan zijn en zo volledig mogelijk kan participeren in de  
maatschappij. De Latasteschool is een expertisecentrum met een zorgaanbod in de meest 
brede zin. 

 

ONDERWIJS: AANBOD EN ORGANISATIE  
De (V)SO-school kenmerkt zich als doelgroepenschool door een specifiek, specialistisch en 
verdiept aanbod, gericht op een kleine en af te bakenen doelgroep van leerlingen met 
vergelijkbare kindkenmerken en daaraan te koppelen specifieke behoeften in 
onderwijsondersteuning, zorg en vaak ook ondersteuning in de thuissituatie.  

Enkele kenmerkende uitgangspunten en opvattingen bij de doelgroepenbenadering: 
- De doelgroep heeft betrekkelijk uniforme onderwijs- en ondersteuningsbehoeften 
- Leren in homogene groepen van leerlingen met betreffende onderwijsbehoeften heeft 

voorkeur  
- De expertise die de doelgroep nodig heeft vraagt een omgeving van een specialistische 

voorziening. 

De school biedt speciale ondersteuning aan leerlingen, die door hun beperking niet in staat 
zijn om deel te nemen aan het reguliere onderwijs.  

Op hoofdlijnen een beschrijving. 
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Onderwijsconcept / Schoolconcept / Uitgangspunten: 
Het pedagogisch-didactisch handelen is afgestemd op de individuele kindkenmerken.  
We gaan dus uit van de impliciete vraagstelling van elke leerling. Dit betekent dat wij altijd 
aansluiten bij de pedagogische en didactische behoeften van het kind. Zo willen wij de 
autonomie van onze leerlingen stapsgewijze vergroten. De Latasteschool werkt 
vraaggestuurd.  
Ouders zijn voor ons partners in de opvoeding. Zo zien zij ons ook.  
De meervoudige problematiek van onze leerlingen maakt dat wij uitgaan van een multi-
disciplinaire aandacht en - aanpak door een deskundig team dat zich blijvend ontwikkelt. 
Om de leerling op maat te bedienen onderhouden wij ook gerichte samenwerkingsrelaties 
met de ketenpartners in en buiten de school. Er zijn specialisten (intern/extern) aanwezig op 
school. 
De Latasteschool werkt handelingsgericht. Aan de hand van de onderwijs- en 
zorgbehoeften wordt een groepsplan opgesteld. Hierin wordt duidelijk hoe onderwijs en zorg 
wordt afgestemd. Hierin worden de doelen benoemd (OGW), De groepsplannen worden 
uitgevoerd door de leerkrachten waarbij aandacht is voor instructie (DIM-model), 
differentiatie (afstemmen van leerstof, onderwijstijd, instructie) en klassenmanagement 
De Latasteschool werkt ontwikkelingsgericht, waarbij aandacht is voor alle 
ontwikkelingsgebieden (o.a. leerontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische 
ontwikkeling en creatieve ontwikkeling). De Latasteschool zet voor iedere leerling de stip op 
de horizon. Dat betekent dat we werken vanuit het ontwikkelingsperspectief van de leerling 
en vervolgens plannend te werk gaan waarbij de leerling zelf ook inbreng heeft (leerling 
eigenaar van eigen ontwikkeling) is ons streven. 
 

Samenstelling groepen: 
De groepen zijn samengesteld op basis van:  

 leeftijd 
 sociaal/emotionele criteria  
 didactische criteria  
 specifieke doelgroep internaliserende problematiek 
 specifieke doelgroep externaliserende problematiek 
 verrijkingsklassen voor meer begaafde leerlingen  

 
§ Verder groepen met een lager IQ. Het onderwijs is ingericht aan de hand van 

leerlijnen zowel voor de cursorische vakken als voor werkhouding en sociaal 
emotionele ontwikkeling  meer specifiek voor leerlingen met ZML-problematiek. 

 

Omgaan met verschillen en speciale onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften: 
 ontwikkelingsperspectief, uitstroomniveau en referentieniveau 
Er wordt gewerkt met de Onderwijsplanner PO. Dit digitale instrument genereert de 
arrangementen van betreffende leerlingen op grond van een beredeneerd 
ontwikkelingsperspectief samengeseld door de CvB, in samenspraak met de ouders. 
Deze Planner kent 6 uitstroomniveaus en deze zijn op hun beurt weer gekoppeld aan 
referentieniveaus en ontwikkelingsprofiel. Kinderen stromen uit naar alle vormen van 
voortgezet onderwijs. 
 

 groepsplannen en individuele handelingsplannen 
Op dit moment wordt op individueel niveau gewerkt met een 
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ontwikkelingsperspectiefplan voor leerllingen die een meer 1 op 1 benadering vragen. 
Het ontwikkelingsperspectiefplan is een geïntegreerd plan waarbij didactische vakken: 
rekenen, spelling, begrijpend lezen, technisch lezen en schooloverstijgende vakken: 
sociaal emotionele ontwikkeling en werkhouding zijn opgenomen. Op dit moment wordt 
gewerkt met groepsplannen voor alle didactische vakken en werkhouding/sociaal 
emotionele ontwikkeling. Groepsplannen worden ontwikkeld voor begrijpend lezen, 
technisch lezen en voor werkhouding en sociaal emotionele ontwikkeling.   

 één plan onderwijs en zorg 
De Latasteschool werkt vanuit de gedachte: 'één kind, één gezin, één plan' en maakt 
daarover gezamenlijke afspraken met samenwerkings- en zorgpartners waarbij ieder 
vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid zijn deel bijdraagt. 
Leerlingen met zwaardere ondersteuningsbehoeften kunnen gebruik maken van de 
onderwijs behandel groep (Cocon), waarbij nog meer maatwerk geleverd kan worden.  

 leerroutes, leerstofsysteem en leerlijnen ** 
Iedere leerling volgt zijn eigen leerroute waarbij de aangeboden leerstof aansluit. Deze 
leerroute is gekoppeld aan leerlijnen. Voor sociaal emotionele ontwikkeling en 
werkhouding gaat we uit van de CED-leerlijnen. Deze zijn terug te vinden en visueel te 
representeren in de Onderwijsplanner PO. Het geheel is vervat in het OPP van een 
leerling en wordt twee maal per jaar geëvalueerd en tweemaal per jaar indien nodig 
bijgesteld. Wat betreft de cluster 3 leerling die de beschikking heeft over hogere 
cognitievere mogelijkheden kan onderwijs gevolgd worden op de kernafdeling van de 
Latasteschool. 

 de relaties daarbinnen 
Indien blijkt dat leerlingen in een intensief arrangement terechtkomen wordt indien nodig 
in overleg met ouders specialistische hulp van ketenpartners of van school zelf 
ingeroepen. Op deze wijze kan de school specialistische hulp aanbieden t.a.v. remediale 
hulp voor cursorische vakken, ergotherapie en kinderfysiotherapie voor leerlingen met 
motorische beperkingen, logopedie voor leerlingen met spraak/taalproblemen en 
dyslexie,  psychoeducatie, creatieve therapie en trainingen t.a.v. sociaal emotionele 
ontwikkeling verzorgd door PGZ, Respecttraining verzorgd door Rubicon Jeugdzorg, 
Psychomotore training verzorgd door Melion en Alio Quin. Indien de leerlingen in een 
gevorderd arrrangement terecht komen kunnen zij aanspraak maken op 
verrijkingsklassen waar specifieke aandacht is voor hoogbegaafde en hoogintelligente 
leerlingen die specifiek worden gestimuleerd om zich  bijvoorbeeld 
planningsvaardigheden eigen te maken en sociaal afstemmen.  

 

Continuïteit onderwijszorg: 
Zorgstructuur:  
De geactualiseerde versie van onze zorgstructuur is als bijlage bijgevoegd. 
 
Leerlingvolgsysteem en rapporten: 
De Latasteschool volgt de ontwikkeling van elke leerling middels het LVS in Esis-B. 
De Latasteschool gaat meer uit van de Planning en minder uit van het volgen van de 
leerlingen. Daarom heeft de school actief deelgenomen in de ontwikkeling van 
planinstrument: Onderwijsplanner PO. Dit instrument gaat uit van de stand van zaken en 
maakt op grond van het ontwikkelingsperspectief een inschatting van de 
uitstroombestemming van de leerling. Op grond van het actuele functioneren van de 
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leerlingen wordt gekeken via welke leerlijnen en arrangementen het kind de geschetste 
uitstroombestemming kan behalen.Op deze wijze wordt voor elk kind maatwerk geleverd. 
Elke leerling wordt bij de start besproken in de CvB , deze schetst op grond van 
dossierstudie en onderzoek en eigen expertise ( schoolpsycholoog GZ, gedragspecialist, 
schoolmaatschappelijk werk en schoolarts) wat het ontwikkelingsperspectief ( OPP) is. Het 
kind wordt drie maal besproken en het OPP twee keer per jaar.  
 

Specifieke aandachtsvelden bij leergebiedoverstijgende doelen / activiteiten: 
De Latasteschool heeft bij uitstek expertise op het gebied van de sociaal emotionele 
ontwikkeling. Zo heeft de school de beschikking over een Observatorium. In dit 
Observatorium krijgen  kinderen met specifieke ontwikkelingsbehoeften vanuit hun 
beperkingen t.g.v. hun diagnose trainingen aangeboden die zowel remediërend hulp als 
compensatie bieden. In de groepen wordt verder gewerkt met de PAD-methode waarbij de 
pijler herkennen en omgaan met gevoel een heel belangrijke is gebleken. Schoolbreed 
wordt verder School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) ingezet in verband met 
gedragregulatie en stimulering van positief gedrag. Daarnaast wordt gewerkt met het 4D 
model Sociaal Gedrag en Zelfbeeld. Verder kunnen leerlingen specifieke behandeling 
krijgen onder schooltijd in de behandelgroep die wordt verzorgd door onze ketenpartner 
PGZ. Daarnaast kan een leerling die nog niet aan de leervoorwaarden voldoet, individuele 
ondersteuning krijgen van onze ketenpartner PSW.  
Indien dit basisaanbod onvoldoende is, doet de school een beroep op ketenpartners o.a 
PGZ, Rubicon Jeugdzorg die op school trainingen en therapieën geven en waarbij ouders 
nauw betrokken zijn. Ook is het mogelijk om intensieve thuisbegeleiding te verzorgen. 
Enorm belangrijk vanuit ecologisch perspectief  en dan m.n. vanwege de transfer eerste en 
tweede milieu van het kind. 
 

Onderwijstijd en behandeltijd: 
Schooltijden:  
ma, di, do 8.40-14.50 
wo, vr 8.40-12.35  
De behandeltijden vinden plaats onder schooltijd. Dit voorkomt extra belasting voor de 
leerling en de ouders. De Latasteschool maakt een onderscheid tussen de interne 
deskundigen en externe deskundigen die in school een behandeling aanbieden. 
De leerlingen kunnen vele therapieën genieten afhandelijk van de ontwikkelingsbehoeften 
van de leerlingen: 
- logopedie : spraaktaalstimulering, dyslexie 
- PGZ:psycho-educatie : individueel en groepjes; ik boek,  
- PGZ: creatieve therapie: samenspel;  
- Fysioth Posterholt kinderfysiotherapie: spiertonus, kinderen met fysieke beperkingen etc. 
- ERGO ML: ergotherapie: sensorische integratie, stimulering fijne motoriek; schrijfmotoriek 
PP ADL-vaardigheden 
- Observatorium intern :ToM-training, Perspectiefwaarnemingsvaardigheden, ADHD-training 
- Rubicon Jeugdzorg: Rots en water, respecttraining, IGB 
- PVRT: remedial teaching: dyslexie, dyscalculie 
- Melion/Alio Quin: psychomotorische therapie en psycho-educatie 
- Choice for sport: stimulering sporten voor leerlingen met beperkingen 
- Obesitas trainingen  
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- PSW: OSK-training 
- PGZ: Behandelgroep 
- Neuro-Insight: Neurofeedbacktraining 
- Bureau Marlou Janssen: Behandeling van leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie 
 

Randvoorwaarden, Thuissituatie, Wonen en Vrije tijd: 
De school wordt ook bezocht door een beperkt aantal kinderen van Rubicon ( plusminus 6) 
Leerlingen die aangewezen zijn op specifieke vrije tijd invulling kunnen via PGB en ZIN in 
aanmerking komen bij hoeve de Koalder, hiermee werkt de school intensief samen. 
Kinderen worden vanuit de school opgehaald en later ook door medewerkers van de 
Kaolder naar huis gebracht. 
Indien er behoefte is aan specifieke thuisbegeleiding dan wordt dit aangeboden door 
ketenpartners waarmee de school samenwerkt zoals: Rubicon, PGZ, Bossermarten en de 
Kaolder. De Latasteschool start in het voorjaar 2018 in samenwerking met gemeente 
Leudal, HOERA en PSW een naschoolse voorziening. 
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VOORZIENINGEN  

 
Beschrijving van de speciale voorzieningen volgens het huidige arrangement op de 
volgende vijf velden: 
1. De hoeveelheid aandacht/handen in de groep. 
2. Speciale onderwijsmaterialen en aanpak. 
3. De ruimtelijke omgeving. 
4. Expertise. 
5. Samenwerking met externe instanties rond de zorg voor deze leerlingen. 

 

1. AANDACHT 

Leerlingen gemiddeld per doelgroep 
 
Groepsgrootte: 
Doelgroep of combi daarvan invullen: MG, ZML, ZMOK, autisme, etc. 

12-14 
12 
10  

 

leerlingen gemiddeld per doelgroep 
leerlingen gemiddeld per doelgroep 
leerlingen gemiddeld per doelgroep 

 

ZMOK/ZMLK 
autisme 
IOBK -kleuter 

 
 

Handen in de klas  (per klas gemiddeld; invullen met 2 decimalen):  
  Leerkracht 
  Onderwijs-/klassenassistent 
  Vakleerkracht 
  trainer intern/extern 

1.00 
0.50 
0.25 
0.25 
 

FTE 
FTE   
FTE   
FTE  

Disciplines in de school: 
  Orthopedagoog / Psycholoog 
  Logopedie 
  Maatschappelijk werk 
  Fysiotherapie 
  Ergotherapie 
  Spel- / Creatieve therapie 
  IB 
  RT 
  Psychologisch assistent 
  ICT 
  Psycho Motorische Therapie 
  Remedial Teaching 
  Obesitas Trainer 
  Psycho-educatie 
  Choice For Sport 
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2. MATERIALEN en AANPAK 

Materialen en aanpak met speciale didactische kenmerken: 
Op grond van uitslagen in het werken vanuit OPP met behulp van Onderwijsplanner PO is 
af te lezen of een leerling in een intensief arrangement terecht komt voor het behalen van 
de geschetste uitstroombestemming. Indien dat het geval is, betekent dat voor de leerkracht 
dat hij zich extra moet inspannen om de gewenste uitstroombestemming voor deze leerling 
te behalen. Dat betekent in concreto dat hij in samenspraak met de ib-er of psycholoog een 
individueel ontwikkelingsperspectiefplan opstelt. Hierin beschrijft de leerkracht welke 
inspanningen hij zich getroost om voor dit kind de geschetste uitstroombestemming te 
halen. Hij geeft aan welke instructievormen hij toepast en welke ontwikkelingsmaterialen 
concreet en digitaal hij inzet om dat doel te behalen. Het kan ook zijn dat er meer en extra 
zorg nodig is. In overleg met de ib-er en/of CvB kan bezien worden welke interne en/of 
externe deskundigen ingezet gaan worden i.c.m. met afgestemde materialen zoals 
bijvoorbeeld  
BOUW! voor leerlingen met dyslexie etc. Zie zorgprofiel Lataste . 
Dat geldt ook voor leerllingen met een gevorderd arrangement. In de klas wordt gewerkt met 
verrijkingsmaterialen. Men kan besluiten dat deze leerling in aanmerking komt voor de 
verrijkingsklas. 

Materialen en aanpak met speciale pedagogische/psychologische kenmerken: 
Op grond van uitslagen in het werken vanuit OPP met behulp van Onderwijsplanner PO is 
af te lezen of een leerling in een intensief arrangement terecht komt voor het behalen van 
de geschetste uitstroombestemming. Indien dat het geval is, betekent dat voor de leerkracht 
dat hij zich extra moet inspannen om de gewenste uitstroombestemming voor deze leerling 
te behalen. Dat betekent in concreto dat hij in samenspraak met de ib-er of psycholoog een 
individueel Plan van Aanpak opstelt. Hierin beschrijft de leerkracht welke inspanningen hij 
zich getroost om voor dit kind de geschetste uitstroombestemming te halen. Bij deze 
leerlingen zal men bezien welke trainingen en therapieen nodig zijn vanuit de 
ontwikkelingsbehoefte van de leerling. Dan kan intern  in het Observatorium of extern m.b.v. 
ketenpartners zoals: PGZ, Rubicon, Mutsaersstichting, Ergotherapie ML etc.Dit gebeurt 
altijd in overleg met de ouders  
 

Materiaal en aanpak gericht op aanpassing aan kindspecifieke fysieke en medische 
belemmeringen: 
Alle leerlingen werken op de Ipad zodat in principe alle leerlingen op hun eigen  niveau 
kunnen werken. Ook wordt gewerkt met digitale methodes. Daarnaast kan op advies van de 
ergotherapeute gewerkt worden met ergonomische materialen zoals o.a. potlood met 
ergogreep, wiebelkussen etc.  
In de klassen zijn ook gehoorbeschermers aanwezig in verband met  auditieve prikkels voor 
leerlingen met een sensorische overgevoeligheid. T.a.v. visuele prikkels is in een aantal 
klassen het door Philips ontwikkelde Schoolvision aangebracht. 
Verder beschikken alle klassen over een prikkelarme verwerkingsruimte 
 

Bijzonderheden: 

PAD-ruimten. 
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3. FYSIEKE OMGEVING EN VERVOER 

 
FYSIEKE OMGEVING 

De school kent de volgende speciale en extra ruimtelijke voorzieningen, gericht op de 
doelgroep: 

 verzorgingsruimte(s) 
 behandelruimte(s) 
 rolstoeltoegankelijkheid 
 prikkelarme lokalen 
 ruimtes voor één op één begeleiding 
 ruimte voor een time out  
 aangepaste toiletten 
 praktijklokalen/-voorzieningen:  

 keuken 
 tuinkas / tuin 
 speelleerbos 

 zwembad extern: de latasteschool draagt zorg dat ieder kind met een zwemdiploma de 
school verlaat. 

Toelichting en bijzonderheden 

Speelleerbos. De Latasteschool werkt met de leerlingen aan een digitale leeromgeving. 
Daarnaast hecht de Latasteschool eraan dat kinderen weer in een natuurlijke omgeving 
ontdekkingen doen en ervaringen opdoen in het speelleerbos die voorafgaan aan het 
tweedimensionaal leren.  

VERVOER 

Praktisch alle leerlingen komen met aangepast vervoer naar school. Er is toezicht en 
overzicht en er zijn concrete afspraken gemaakt met gemeente, vervoersbedrijf en 
chauffeurs in verband met een auti-vriendelijk en veilig leerlingenvervoer Elk jaar wordt 
voorlichting gegeven aan de chauffeurs in verband met de specifieke vraagstelling van de 
doelgroep.. 

4. EXPERTISE  

Binnen de school is sprake van teamexpertise: kennis, ervaring en vaardigheden die 
geïntegreerd zijn in de teamaanpak en geïnternaliseerd in het handelen van alle 
medewerkers. Daarnaast is er ook sprake van specifieke expertise die bij één of meer 
collega’ s aanwezig is, intern dan wel extern. Zie de geactualiseerde bijgevoegde 
zorgstructuur. 
 
Algemeen: 

Om te kunnen inspelen op  de onderwijsbehoefte van deze specifieke doelgroep moet een 
leerkracht beschikken over kwaliteiten die zowel van persoonlijke aard als van professionele 
aard zijn Een leerkracht moet beschikken over goed empathieke vaardigheden, geduldig 



SOP%20Lataste%202018%20aanvulling%20AB.doc  blz. 13 

zijn en stressbestendig. Daarnaast moet de leerkracht over kennis beschikken betreffende 
de doelgroep: ASS., ADHD, Hechtingsproblematiek, NLD etc.Verder moet hij zich 
vaardigheden eigen maken om adequaat te kunnen inspelen op de onderwijsbehoeften van 
de leerlingen  

Alle leerkrachten hebben een HBO Plus opleiding afgerond.  
 
Teamexpertise: 

leerkrachten met een graad: master special educational needs 
remedial teacher 
GZ-psycholoog 
schoolmaatschappelijk deskundige 
logopedist 
dyslexie-expert 
trainer ToM-vaardigheden 
ICT-er 
Rekenspecialist 
SVIB 
MRT 
 
Specifieke expertise bij delen van het team / teamleden: 

rots en water trainer 
kennis i.v.m.begeleiding leerlingen met obesitas 
gecertificeerde leerkrachten taal-in-blokjes  
management middenkader 
ict-vaardigheden 
 
Expertise buitenschools snel toegankelijk: 

kinderfysotherapie 
ergotherapie 
psychomotore therapie 
creatieve therapie 
intensieve gezinsbegeleiding 
remedial teaching 
Behandeling 
 
 

5. SAMENWERKING MET ANDERE INSTANTIES  

 
Deze samenwerking kan variëren van intensieve samenwerking met een zorgpartner 
(bijvoorbeeld revalidatiecentrum bij LG/LZ/MG-scholen), het inroepen van ondersteuning bij 
heel specifieke zorgvragen tot sporadische contacten. 
 



SOP%20Lataste%202018%20aanvulling%20AB.doc  blz. 14 

 

 
 

nooit 
 

sporadisch 
 

regelmatig 
 

vaak 
 

integraal 
handelingsplan 

 
GGD 
BJZ 
GGZ 
Revalidatie(kliniek) 
(Kinder)Ziekenhuis 
Maatschappelijk werk 
MEE 
Justitiële inrichting 
KDC 
MKD 
CCE 
Gemeente 
CJG 
Leerplicht 
Politie 
Wetenschap/Kenniscentra 
Rubicon Jeugzorg 
PGZ 
Mutsaersstichting 
Ergo ML 
PVRT (remedial teaching) 
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AMBULANTE DIENSTVERLENING EN ARRANGEMENTEN 

ARRANGEMENTEN 

In een aantal gevallen bieden (V)SO-scholen, naast langdurige plaatsing en AB, 
andersoortige arrangementen. 

Gastleerlingen: kortdurende trajecten 

leerlingen met obesitas 

Crisisplaatsingen i.s.m. Rubicon Jeugdzorg en Pleegzorg etc. 
 

AMBULANTE DIENSTVERLENING 

De Aloysius Stichting is er voor kinderen en jongeren die onze expertise  in (speciaal) 
onderwijs en ondersteuning nodig hebben om zich goed te kunnen ontwikkelen 

 
Huidig aanbod:  
De ondersteuningsdienst Lataste verzorgt op vraag van het samenwerkingsverband PO  
3102 Midden Limburg arrangementen categorie 1 problematiek. Kinderen met ernstige 
psychiatrische en/of gedrags- en opvoedingsproblematiek. 

Missie 
Voor elk kind met gedragsproblematiek een passende begeleiding in de juiste 
leeromgeving. Dat wil zeggen: regulier onderwijs dicht bij huis als het kan, speciaal 
onderwijs in een gespecialiseerde school als het moet.  

Visie 
Elke leerling heeft kwaliteiten en talenten, maar heeft ook zijn beperkingen. Ambulante 
begeleiding is maatwerk en betreft activiteiten als het coachen van een individuele 
leerkracht, het deskundiger maken van een school(team), het begeleiden van het kind of het 
samenwerken met ouders. Met onze inzet willen we een effectieve bijdrage leveren aan het 
integratieproces van de leerlingen binnen de juiste onderwijssetting.  

Om beter vorm te kunnen geven aan de gedachte “één kind, één plan”, ondersteunen we 
ouders bij het ontwikkelingsproces van hun kind in de breedste zin van het woord: bij het 
zoeken van een geschikte school voor hun kind, maar ook door ze in contact te brengen 
met de school en – indien nodig – andere disciplines zoals hulpverleningsinstanties.  

Ook werken wij samen met ketenpartners en andere professionals in de regio.  
Dit doen wij omdat een systemische aanpak de meeste kansen biedt op een 
succesvolle integratie van het kind in het regulier (speciaal) onderwijs en – op termijn – in de  
samenleving. 
 

Een van de doelstellingen van ambulante begeleiding is ervoor zorg dragen dat leerlingen 
met ernstige psychiatrische en/of gedragsmatige problematiek op een verantwoorde manier 
kunnen blijven in het reguliere onderwijs. Daarnaast wordt door middel van ambulante 
begeleiding kennis en expertise overgedragen naar het reguliere onderwijs, zodat zowel de 
deskundigheid van de leerkrachten als de zorgcapaciteit binnen het reguliere onderwijs 
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worden vergroot.  

Waaruit bestaat de begeleiding/taken van de ondersteuningsdienst Lataste : 

Individuele leerlingbegeleiding waaronder psycho-educatie, brain blocks, beter bij de les, 
sociale vaardigheidstraining, beeld-denken en weerbaarheidstraining. 

Leerkrachtondersteuning waaronder het versterken van leerkrachtvaardigheden, klassen 
management, klassendynamiek en pestproblematiek. Coaching en SVIB trajecten, Co-
teaching 

Communicatietechnieken en handelingsvaardigheden bij specifieke gedragsproblemen 
zoals ADHD, ASS, Hechtingsproblematiek, Faalangst en sociale onzekerheid. 

Teamvoorlichting waaronder ASS problematiek, autistisch denken, 
ontwikkelingsproblematiek, Hoog Begaafdheid. 

Zorgstructuur op school 

Daarnaast verzorgen wij externe scholingstrajecten en workshops waaronder ASS in het 
passend onderwijs, Omgaan met gedragsproblemen, Psychopathologie, observeren / 
interpreteren, ASS en het jonge kind, Oog voor interactie, communiceren met kinderen, 
oplossingsgericht werken, Blendit Learning, communicatie en gesprekstechnieken. 

De ondersteuningsdienst Lataste kan ook gevraagd worden bij consultaties, Advisering 
schoolverwijzing en het in kaart brengen van ondersteuningsbehoeften. 

De medewerkers van de ondersteuningsdienst Lataste hebben de volgende competenties:  
HBO plus of universitair denkniveau. Ruime ervaring in het begeleiden en/of lesgeven aan  
kinderen met gedragsproblematiek. Expertise op het gebied van gedrag en/of  
ontwikkelingsproblematieken. Beschikken over coaching vaardigheden en  
gesprekstechnieken. 
 
In de regio(’s):  

Echt-Susteren: 
Dieteren, Echt, Koningsbosch, Maria Hoop, Nieuwstadt, Pey, Roosteren, St. Joost, 
Susteren;  

Leudal: 
Baexem, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Haler, Heibloem, Heythuysen, Horn, Hunsel, 
Ittervoort, Kelpen-Oler, Neer, Neeritter, Nunhem, Roggel;  

Maasgouw: 
Beegden, Heel/Panheel, Linne, Maasbracht/Brachter¬beek, Ohé en Laak, Stevensweert, 
Thorn, Wessem;  

Roerdalen: 
Herkenbosch, Melick, Montfort, Posterholt, St. Odiliënberg,Vlodrop;  

Roermond: 
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Asselt, Boukoul, Herten, Leeuwen, Maasniel, Roermond, Swalmen;  

 
 
Aantal leerlingen dat wordt bediend:  
                                        LG / LZ                 ZML                     MG                       cluster 4 

 BAO 
 SBO  

Groepsarrangementen 
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9  
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Bijzonderheden: 
 
 

TOEKOMST 
 
 
Ambitie 
Opbouw van een breed expertisecentrum voor de grote regio Midden-Limburg E.O. 
Leerlingen met een fysieke beperking: er is logopedie, kinderfysiotherapie, ergotherapie, 
school is rolstoeltoegankelijk en in de CvB is een medicus aanwezig 
Verder is de ambitie om de onderwijs behandelcombinatie de komende jaren verder uit te 
bouwen. 
Arrangementen 
Opvang van crisisleerlingen ter observatie om vervolgens met advisering terug te keren 
naar regulier onderwijs 
 
Externe dienstverlening 
Observatie in het reguliere onderwijs en advisering aan school en ouders en begeleiding 
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Bijlagen * en **  TOELICHTING OP CRITERIA EN LEERLIJNEN  

* HUIDIGE CRITERIA EN TOELATING  

Toelating scholen cluster 4 

Indicatiecriteria 
Het samenwerkingsverband 31-02 werkt vanuit het cascademodel. Leerlingen met een grote 
ondersteuningsbehoefte zijn toelaatbaar na toetsing door het BTO. Dit toetsingsorgaan geeft 
hierna een TLV af. 
 
Hieronder worden de indicatiecriteria weergegeven.  
 
Cluster 4 
Het BTO beoordeelt aanvragen voor deze indicatie op grond van de volgende criteria: 
 

- Er is sprake van ernstige gedrags- of kinderpsychiatrische problematiek in termen 
van DSM-IV of een half jaar geïndiceerde hulpverlening zonder vooruitgang; 

- De sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblemen manifesteert zich zowel in 
het onderwijs als in de thuissituatie en/of vrijetijdsbesteding; 

- Er is sprake (geweest) van bemoeienis vanuit jeugdzorg en/of een 
kinderpsychiatrische voorziening; 

- Er is een ernstige structurele beperking in de deelname aan het onderwijs waardoor 
de leerling niet voldoet aan de algemene leervoorwaarden met betrekking tot het 
vereist gedrag voor regulier onderwijs.  

- Er is aangetoond dat de beschikbare reguliere zorgstructuur vanuit de school en het 
samenwerkingsverband niet toereikend is; tevens is er te weinig vooruitgang ondanks 
extra zorg. De geboden zorg is aangetoond middels geëvalueerde 
handelingsplannen t.a.v. de gedragsproblematiek/sociaal-emotionele problematiek, 
die niet ouder zijn dan een half jaar.  

 
 

 

 


