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Veel ondersteuning ín huis

latasteschool
latasteschool

De Lataste is niet alleen 
een school, maar ook een 
expertisecentrum met een breed 
onderwijs- en ondersteunings-
aanbod voor alle kinderen in de 
regio Midden-Limburg. 
Bekijk hoe wij met kinderen, 
ouders en netwerkpartners 
samen betekenisvol leren op 
latasteschool.nl.

Onderwijs en 
begeleiding op maat

Latasteschool
Met partners bieden wij een passend 
aanbod in onderwijs, ‘thuis’, jeugdhulp 
en vrije tijd. In ons Observatorium bieden 
wij veel extra’s ín school. Zo kunnen 
leerlingen met een diagnose in het 
autismespectrum een basiscursus 
Theory of Mind krijgen, voor hun 
sociaal-cognitieve ontwikkeling.

>  In aparte folders leest u meer 

over Trainingen en therapieën, 

de Verrijkingsklas voor meer- 

of hoogbegaafde leerlingen en 

onze Onderwijsbehandelgroep. 

Of kijk op latasteschool.nl.

De Latasteschool hoort bij de Aloysius Stichting, aloysiusstichting.nl

De Lataste is niet 
alleen een school,
maar ook een 
expertisecentrum



Ervaringsleer: inzicht in jezelf krijgen
Door te ervaren, krijg je inzicht en leer je.
Daarom bieden we spellen, (samen-
werkings)opdrachten en uitdagingen 
aan waarbij kinderen leren doorzetten,  
overleggen, omgaan met irritatie, initia-
tief nemen en vooral succes  ervaren.

Rots & Water: 
stevig in je schoenen staan 
Communicatieve en sociale vaardig-
heden vergroten en weerbaarder  
worden: dat doet de training Rots 
& Water. Wij zetten deze training  
schoolbreed in om de sociaal-
emotionele ontwikkeling van  
kinderen verder te versterken.

Positieve gezondheid: 
een gezonde leefstijl ontwikkelen
Wij leren kinderen (en hun gezin) meer 
over een gezonde leefstijl. Dan gaat het 
om lichamelijk gezond zijn, maar ook 
ontdekken hoe je mentaal sterk bent, 
hoe je ‘meedoet’ in de samenleving,  
hoe je betekenis geeft aan je leven en 
hoe je in het dagelijks leven goed kunt 
functioneren. Dit stemmen we natuurlijk 
af op de leeftijd en belevingswereld  
van kinderen.

Gezonde School: 
duurzame balans voor nu en later
Wij willen de Gezonde School van de 
toekomst zijn. We kijken hoe wij ons  
programma en dagritme zo inrichten  
dat kinderen voldoende onderwijstijd 
krijgen en ook kunnen bewegen,  
sporten, spelen en gezond eten.  
Wij willen dat kinderen bij ons ook  
emotioneel en fysiek gezond opgroeien.

Talentontwikkelingsmodel:  
brede basisvaardigheden ontwikkelen
Wij gebruiken het talentontwikkelings-
model Athletic Skills Model (ASM) voor 
‘bewegen’ op onze school. Dit doen we 
binnen, maar zeker ook buiten in ons 
speelleerbos dat hiervoor speciaal is 
ingericht. We zetten in op de ontwikke-
ling van brede basisvaardigheden via 
spel, oefenvormen, sporten en andere 
activiteiten. Het resultaat: meer plezier 
in bewegen en sport, meer creativiteit, 
betere prestaties en minder blessures.

Afstemmen op wat nodig is
Wij stemmen ons onderwijs af op wat 
een kind ná onze school kan doen.  
Daar werken wij naartoe. Regelmatig  
bespreken we hoe het gaat: leerlingen 
worden stap voor stap mede-eigenaar 
van hun ontwikkeling.

Wij stimuleren de sociaal-emotionele 
ontwikkeling. Denk aan leren omgaan 
met jezelf en met anderen, inzicht  
krijgen in je gedrag en vooral veel  
zelf vertrouwen ontwikkelen. Ook werk-
houding is bij ons een vak.

Ieder kind ontwikkelt zich ongeacht 
leeftijd in eigen tempo, op eigen niveau. 
Wij gebruiken ‘reguliere’ lesmethoden 
en boeken. Iedere leerling heeft ook  
een iPad met daarop onder meer  
zelfcorrigerend lesmateriaal.

>  Bekijk op latasteschool.nl  

de film over ons onderwijs!

Pedagogisch (positief!) klimaat
Een positieve benadering van kinderen  
zit in ons DNA. Neem de inzet van  
School Wide Positive Behavior Support. 
Door ‘goed gedrag’ voor te leven en  
aan te leren, ontstaat een positief  
leerklimaat.

Wij kijken naar wat een kind wél kan en bouwen daarop door. Samen ontdekken  
wij waarin hij of zij nog kan groeien, op weg naar een goede vervolgstap. Ongeveer 
de helft van onze leerlingen gaat door naar regulier voortgezet onderwijs en doet 
het daar prima.

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. In een veilige  
en uitdagende leeromgeving bieden wij onderwijs  
en begeleiding ‘op maat’. Zo haalt ieder kind het  
beste uit zichzelf.

Ons onderwijs
Bij ons ontdekken en ontwikkelen kinderen hun talenten en kwaliteiten en leren  
ook omgaan met hun beperkingen. We trekken samen op met ‘thuis’ en betrekken 
het gezin bij onze aanpak. Ons onderwijs rust op vijf pijlers die elkaar versterken  
en die ervoor zorgen dat kinderen tot leren komen en zich ook sociaal-emotioneel  
en fysiek optimaal ontwikkelen.

Een positieve 
benadering van 
kinderen zit in 
ons DNA

In onze (restaurant)keuken volgen  
kinderen projectlessen en leren  
gezonde voeding bereiden.


