
tekst & beeld:
floortje
Dekkers

In Deurne opende begin januari 20lZ LOS (Leren Ontdekken
Spelen) haar deuren. Een leeromgeving vooÍ sociocratisch
ondenuiis. Drijvende kracht achter LOS ziin vijf (ondenrijs)
professionals en moeders die ondervtrijs voor hart en ziel willen.
Ze hebben keihard gewerkt orn hun ideeën en denkbeelden te
vertalen naaÍ een goedgekeurd ondenrijssysteem. Nu, na een
half jaar, is het aantal leerlingen al bijna verdubbeld, naar 18.

lllie LOS bekijkt door een oudenretse ondenrijsbril, zal zich
misschien afvragen wat er in vredesnaam allemaal gebeuÍt,
Maar vooÍ wie open en zonder oordeel wil weten wat er zich
afspeelt, openbaart zich een nieuwe en compleet índere
ondennrijswereld,..
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F een klaslokalen, geen vaste begintijd, geen vaste

I I lunchtijd, geen vaste klassen, geen vast program-

U ma. wat dan wél? Functionele ruimten, natuur-

lijk leren (leren door eruaren, waar de leerling zelf om

vraagt, wanneer de leerling daar zelf om waagt en naar

eigen kunnen) en vooral sómen het onderwijs vormgeven.

Daarbij is evenwaardigheid een heel belangrijk uitgangs-

punt; iedereen is een even belangrijk onderdeel in het
geheel dat LOS vormt. Een belangrijke pijler onder LOS

is dan ook een sociocratische organisatiestructuur. Niet
de meeste stemmen gelden, maar ólle stemmen gelden.

In de praktijk betekent het bijvoorbeeld dat Tirza van s
net zo'n belangrijke stem heeft in beslissingen die LOS

aangaan als Viktor van L4 en als Mariken van 44, een38
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van de grondleggers van de leerplek. Iedereen kan een

motie indienen die even serieus behandeld wordt in de

zogenaamde LOS kring. Die is dagelijks op een vaste tijd
en wie het belangrijk vindt z'n mening te laten horen
en mee te beslissen, is daarbij aanwezig. Pas als er geen

overwegende bezwaren meer zijn tegen een motie, wordt
een besluit met'consent' genomen. Ten grondslag aan

LOS liggen de Basisafspraken, die iedereen - leerlingen
én begeleiders - ondertekend hebben.

VERTROUWEN

Anja Lucas is een van de vijf grondleggers van LOS. Zij
benadrukt dat kinderen binnen LOS de ruimte krij-

Betr, maar dat het geen kwestie is van 'maar wat doen'.

Afspraken zijn afspraken. Bovendien: elk kind wil zich

graag ontwikkelen, wil graag leren, zéker als daanroor de

ruimte wordt geboden. Daar is geen dwang voor nodig.

Anja: "AIs ik voor mezelf spreek: ikzag dat mijn kind in
het bestaande schoolsysteem niet gelukkig was. Als ouder

wil ik niets liever dan een gelukkig kind zien. Je begeleidt

een kind en je zorgt dat hij of zij zo goed mogelijk klaar is
voor het leven. In de buitenwereld staat er toch ook niet
de hele dag iemand voor je om je te vertellen wat je wel

en niet moet doen. Dus waarom zouden we dat op school

dan wel de hele dag voorkauwen? Wij zijn voor natuurlijk
leren. Leer je met plezier (en het meest effectiefl door
filmpjes kijken, door te doen of door een boek te lezen?

Dan moet je dót doen. Heb je instructie nodig? Dan geef
je dat aan en maak je een afspraak met wie je die uitleg
kan geven. Als begeleiders moeten wij het leerproces in
de gaten houden, helikopteren als het ware. Vanochtend

kwam Trzavan S bij me. Ze wilde graag buiten met mij op

de trampoline. Daar hebben we de hele wereld met polen

en continenten bij elkaar gesprongen en allerlei vogelsoor-

ten besproken. Rekenen kan bijvoorbeeld gebeuren in het

winkeltje waar kinderen spullen wegen en boodschappen

'afrekenen'. Maar ook bij het zelf ingraven van de kleine

trampoline in de tuin. Dat is pas gebeurd. Leerlingen

wilden dat zelf doen. Daarvoor hebb en ze berekend hoe

dat moest, bekeken wat ze nodig hadden en dat hebben ze

vervolgens geregeld. In onderling overleg hebben ze taken

verdeeld. Zo komt er al spelende en doende heel veel leer-
zaams aan bod. Kinderen bloeien hier echt op. Van ouders

waagt onze aanpak een onvoorwaardelijk vertrouwen in
het individuele proces van hun kind."

HUISELIJK EN WARM
Het gebouw is een voormalig restaurant; sfeenrol en

warm. Dat was ook precies het idee, want zo'nwar-

ffie, huiselijke sfeer maakt dat kinderen zich geborgen

voelen en eerder tot leren komen. Per se geen standaard

schoolgebouw dus, maar een groot, boerderijachtig pand,

gevuld met functionele ruimten. Bijvoorbeeld een 'eat &
greet'waar kinderen komen en gaan, een bibliotheek/
studieruimte met goed gevulde boekenkasten, compu-
ters en veel rust, de grote keuken die wordt gebruikt om

bijvoorbeeld jam te maken, te koken en deels ook om te

knutselen, een werkplaats, een expressiezaal (vier meiden

zijn er bezig met een dans instuderen) waar ook ruimte is

voor sport, een laboratorium, een ontmoetings- en spelle-

Ieder kind kan ziin
of haar eigen pad

bewandelen
tjesruimte en een prachtig terrein met twee tuinen. Naast

de school ligt natuureducatiecentrum'de Ossenbeemd'.

De leerlingen en begeleiders van LOS zorgen daar met

een van de Ossenbeemd-wijwilligers voor de 'onverge-

telijke groenten-tuin' en ze mogen er wuchten plukken

voor de jam en kruiden om mee te koken. De mensen van

de Ossenbeemd dragen LOS een warm hart toe en staan

zeer open voor verdergaande samenwerking.

Zo is er een - gestaag groeiend - netwerk aan het ont-
staan rond deze onderwijsplek, waaruit de initiatief-
neemsters en vooral ook de leerlingen dankbaar kunnen
putten. Of het nu gaat om wiskunde, ICT of Japans, om

zingen, klussen of biologie; er is kennis van aanwezig

binnenshuis of die kan worden binnengehaald vanuit het

netwerk. Annemiek Kamp is een mooi voorbeeld van zo'n

leerkracht'op aanwaag'. Lessen volgen en examen doen,

staan in principe haaks op de natuurlijk leren-visie van

LOS. Maar als een leerling daar zelf om waàBt, vanuit een

grote intrinsieke motivatie, dan kan hij of zij daarvoor
kiezen en faciliteert LOS dat. Leerling Axel bijvoorbeeld
is erg geïnteresseerd in l«nrantummechanica. Hij zottoch
graag een diploma halen. Hij gaf dat aan en de hulp van
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heeft veel ervaring in individueel onderwijs. Een halve

dag per week maakt ze wij voor LOS en nu is ze één op

één met Axel aan de slag gegaan. Ieder kind krijgt zo de

mogelijkheid om zijn of haar eigen pad te bewandelen.

,WACHT NIET TOT EEN KIND VAST LOOPT'

Mariken Althuizen is ook een van de initiatiefnemers van

LOS. "We willen bereiken dat kinderen zich hier gedragen

voelen, ook energetisch gesproken. We willen een warm

thuis bieden. Vaak lijken onderwijsconcepten die anders

zijn, bedoeld voor kinderen die elders in het onderwijs

'UIij leren iedere dag
van onze leerlingen'

vastlopen. Maar mijn hartenkreet is altijd: wacht niet tot
het zo ver is. Ook als je geen problemen ondervindt in het
'reguliere' circuit, kan ons onderwijs veel voor een kind
betekenen. Hoe jonger je bij ons komt, hoe meer profijt
je enran hebt. Sommige leerlingen die bij ons komen, zijn
compleet aan het eind van hun Latijn. Negen jaar oud en

zwaaÍ depressief; dat bestaat echt. Kinderen die zich z6

ellendig voelen, moeten eerst weer tot zichzelf komen. Die

zijnhelemaal niet in staat tot leren. Soms staan we dan

samen in de keuken jam te maken en komen al doende

de verhalen los. Of we gaan samen tekenen. Net wat een

kind zelf aangeeft. Als ik het woord 'tienminutengesprek'

hoor, schiet ik bijna in de kramp. Hoe kun je nu in tien

vooraf ingeplande minuten het wel en wee van een kind
bespreken? Dat is in mijn ogen onmogelijk. Kinderen
groeien vooral als ze de tijd en de ruimte krijgen, óók - ik
zoubijna zeggen juist - om hun neus te stoten. Van dat

soort momenten groeien kinderen daadwerkelijk. Bij-
voorbeeld zoiets als een ruzie uitpraten. Of iets bespreken

wat indruk heeft gemaakt. We gaan daarvoor even de tuin

in of tekenen. Ook voor ons als begeleiders zijn dat heel

belangrijke momenten. Wij leren nog elke dag van de

leerlingen."
Buiten is de jongste leerling ,Tirza, met de tuinslang
plantjes aan het water geven. Het is prachtig weer en zo-

maar ontstaat er een regenboog net boven het gras. Mari-
ken is erbij en kan ter plekke aan het ademloos luisteren-

de meisje uitleggen wat er precies gebeurt. Tirzawil dat

even later heel graag vertellen aan Viktor (t+).Die komt
bereidwillig naar buiten en samen maket ze nog een keer

zelf een regenboog. Viktor is heel goed in het omgaan met

de jongere leerlingen. Hij heeft zelfs voor elkaar gekregen

dat hij op woensdag - dan is LOS gesloten en hoeft hij
zelf niets van LOS te missen - op een reguliere school

mag stagelopen bij een groep o I t."Ik wilde gewoon

eens kijken hoe het daar gaat", vertelt hij. "Heel gepland

allemaal. De kring is een 'moetje' en je moet daar op een

bepaald moment aan het Vaderdagcadeautje werken.

Voor mij voelt dat raar. Bij ons ga je ergens mee aan de

slag, omdat je dat echt wilt. En we hoeven hier niet met

een hele groep tegelijk hetzelfde te doen. De stage is wel

heel leuk en leerzaam."

OVER NUCHTERHEID EN PARELTJES

Anja Lucas benadrukt dat idealisme iets moois is, maar

dat het ook een valkuil kan zijn. Een gezonde dosis

nuchterheid is minstens even hard nodig. "Tot nu toe

gaat het zoals we het hadden voorspeld. Ons gevoel is

leidend en als we twijfelen of tegen een vraag of probleem

aanlopen, gaan we terug naar onze visie 'Onderwijs voor

hart en ziel'. Is het daarmee verenigbaar, dan is het oké.

Zoblijven we nuchter en houden we ons doel voor ogen.

We hebben alles netjes op orde, er is goedkeuring van het

ministerie, we zetten elke dag vol onze schouders onder

LOS en die gedrevenheid verwachten we van iedereen die

bij ons betrokken is. We zijn elke dag zíblij dat we deze

stap gezethebben. Kijk nou om je heen: er zijn hier zó

veel pareltjes. Daar is het ons steeds weer om te doen."40


