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Praktisch ontwikkelingsgericht 
onderwijs

Praktijkgroep De Vlinders

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 een 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

→ Meer weten over de Praktijkgroep 
 De Vlinders? Praktische vragen over  
 hoe wij werken? Neem dan contact  
 met ons op: 0475 58 17 07 of 
 latasteschool@aloysiusstichting.nl
 Wij vertellen u er graag meer over.

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



In de Praktijkgroep De Vlinders bieden 
wij ontwikkelingsgericht onderwijs dat 
is afgestemd op de mogelijkheden van 
leerlingen. Ontdekkend leren staat 
voorop. 

We werken in thema’s met doe-
opdrachten en gebruiken veel beeld-
materiaal. Door een goede balans in 
in spanning en ontspanning blijft leren 
leuk. En tijdens die ontspannings-
momenten leren  kinderen ‘spelender wijs’ 
óók, bijvoorbeeld op hun iPad.

Zelfredzaam worden
We investeren in de Praktijkgroep  
De Vlinders veel in zelfredzaamheid.  
Zo gaan we bij voorbeeld boodschappen 
doen: zo leer je prima omgaan met geld. 
Door in en van de wereld om je heen  
te leren, wordt leren logischer en gaat  
leerstof meer leven. Leerlingen leren 
‘leren’ en ontwikkelen hun werkhouding.  
Zo werken we in de Praktijkgroep  
De Vlinders ‘gewoon’ met een weektaak.
 

Positief!
De leerlingen in onze Praktijkgroep  
De Vlinders  ontdekken er vaak (weer) 
hun kracht. Doordat zij beter leren 
omgaan met zichzelf en anderen en 
aantrekkelijk  onderwijs krijgen op  
hun niveau, komt hun talent tot bloei.

Gaat het leren in één of meerdere vakken 
goed? Dan kan een kind ook meedoen in 
één van onze niveaugroepen op school. 
Zo kijken we wat iedere leerling nodig 
heeft.

Eigen leerlijnen
In de Praktijkgroep De Vlinders werken 
wij met  aparte leerlijnen waarin alle  
vakken aan bod komen. Veel leerlingen 
stromen na de Praktijkgroep De Vlinders 
uit naar Praktijk onderwijs of naar het 
voortgezet speciaal onderwijs.

Onze Praktijkgroep De Vlinders is er voor kinderen 
vanaf groep 3 die zeer moeilijk leren en die extra 
ondersteuning nodig hebben voor hun sociaal-
emotionele ontwikkeling. Door te leren door veel te 
doen, met veel aandacht voor ‘gedrag’, zetten leerlingen 
stappen vooruit en gaan met plezier naar school.

In de Praktijkgroep  
De Vlinders bieden wij 
ontwikkelingsgericht 
onderwijs dat is 
afgestemd op de 
mogelijkheden 
van leerlingen.

Leerlingen ontdekken vaak 
(weer) hun kracht.


