De Twister
Onze geschiedenis:

In 1968 is in Horst SBO de Peelhorst als school voor Speciaal Onderwijs gestart, en heeft sindsdien een
aantal veranderingen ondergaan. SBO de Peelhorst ging over van school voor moeilijk lerende kinderen
(MLK) naar een school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (LOM).
In 1997 werd het een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en kreeg toen, naast MLK
en LOM-leerlingen ook kleuters onder haar hoede. SBO de Peelhorst valt sinds januari 2005 onder
het bestuur “ Dynamiek Scholengroep”. Dit bestuur heeft 22 scholen onder haar hoede uit de
gemeentes Horst aan de Maas en Venray.

In 1957 wordt de St. Jozefschool gebouwd in de nieuwe wijk in Horst-Noord, tegenover de
Norbertuskerk. Later kreeg deze school de naam: Meuleveld. In haar “topjaar” telde de school 23
klassen. Samen met de kleuters van het Schabolleke was het leerlingenaantal in 1974: 885.
Na een forse terugloop van het aantal leerlingen en weer een groei kent de school nu weer een
periode van krimp door de vergrijzing van de wijk. In het gebouw is nu ook de peuterspeelzaal, de
dagopvang en de naschoolse opvang gehuisvest. Meuleveld is bestuurlijk onderdeel van Dynamiek
Scholengroep.
In het kader van Passend onderwijs dachten de teams van Basisschool Meuleveld en Speciaal Basis
Onderwijs de Peelhorst al enkele jaren samen na over de aanvullende onderwijs-mogelijkheden die
ze voor elkaars leerlingen kunnen hebben.
In het schooljaar 2012-2013 is besloten de bovenbouwgroepen van beide scholen op locatie Blauw
(voorheen SBO De Peelhorst) en de onder/middenbouwgroepen van beide scholen op locatie Groen
(voorheen Meuleveld) onder te brengen. Het doel hiervan was om te komen tot meer nabijheid
waarbij we, op basis van ervaringen, konden besluiten welke extra mogelijkheden we leerlingen
kunnen bieden ter ondersteuning van hun ontwikkeling.
Deze ervaringen willen we ook gebruiken bij het ontwerp van de nieuwe school, in de
Norbertuskerk. Naar verwachting kunnen we in augustus 2015 in ons nieuwe gebouw.
Omdat we ook graag aan iedereen duidelijk willen maken dat we nu één school zijn, is er voor
gekozen om een nieuwe naam te gaan gebruiken.

“De Twister“
De naam en het logo zijn door twee kinderen bedacht en ontworpen. Ze staan symbool voor wat
we willen bereiken.
Twisten is het in elkaar vlechten van delen tot een nieuw stevig geheel zoals vroeger een touw
werd gemaakt. Door samen te werken staan we als nieuwe school steviger in ons werk,

beschikken we over meer mogelijkheden om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling. Op dit
moment staan de kleuren groen en blauw voor de beide locaties.
Het spel “de Twister” staat voor samenspel, plezier, overleg en inzet van ieders mogelijkheden.
Tot slot, we kennen de twist als een dynamische dans. Deze dynamiek vinden we terug in onze
school.
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