
Kinderopvang Plus

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 sociaalemotioneel gebied. 

De Latasteschool is ook een expertisecentrum met een breed onderwijs 
en  onder steunings  aanbod voor kinderen in de regio MiddenLimburg. 
Na school tijd kunnen onze leerlingen gebruikmaken van  Kinder opvang 
Plus: reguliere kinderopvang met passende begeleiding.



In onze school naar de BSO
Onze leerlingen kunnen na schooltijd 
elke dag naar de buitenschoolse opvang 
in onze school. Zo bieden we kinderen 
(en ouders) één doorgaande ontwikke
lingslijn in onderwijs, opvang en 
bege leiding. En ontzorgen we ook: 
kinderen hoeven niet per taxi verder 
weg naar naschoolse opvang.

Eén pedagogische aanpak
In onze school verzorgt Hoera 
 Kinder  centra reguliere kinderopvang. 
PSW Junior biedt met passende 
begeleiding zo nodig de ‘plus’. 

Onze onderwijs professionals werken 
nauw samen met de pedagogisch 
medewerkers en begeleiders, zodat we 
één pedagogische aanpak bieden aan 
onze leerlingen, ook na schooltijd.

Inschrijven bij 
Kinderopvang Plus
Onze BSO is toegankelijk voor ieder kind. 
Is passende begeleiding nodig, dan 
kunnen we dit bieden na een doorver
wijzing van het Centrum Jeugd en Gezin. 

Wij helpen ouders graag met deze 
aanvraag en kunnen meer vertellen 
over kosten, subsidiemogelijkheden 
en toe            slagen van/voor de kinderopvang. 
Ook kunnen wij rechtstreeks door
verwijzen naar contactpersonen bij 
onze partners Hoera Kindercentra 
en PSW Junior.

→   Bekijk hoe wij met kinderen, ouders en 

 netwerkpartners samen betekenisvol 

 leren op latasteschool.nl. Hierop staat ook 

 informatie over onze BSO Kinderopvang Plus.

→   Kinderopvang Plus is uniek in onze regio. 

 Wij bieden dit aan met steun van 

 gemeente Leudal.

→   Meer weten over Kinderopvang Plus? 

 Neem dan even contact op, telefoon 

 0475 58 17 07 

 of latasteschool@aloysiusstichting.nl.
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