Voor hart en ziel:
• Zelf kiezen wat je wil leren op een manier die bij je past.
• Leerlingen van 4 t/m 21 jaar spelen, ontdekken en leren samen.
Basisonderwijs en voortgezet onderwijs lopen naadloos in elkaar over.
• Leren door ervaren, vanuit intrinsieke motivatie.
Individueel en samen met anderen.
• Uitdagende ervaringen en materialen. Functionele ruimtes binnen.
Ruimte en natuur buiten.
• Uitgaan van je eigen krachten en voorkeuren.
• Samen, op basis van evenwaardigheid en op sociocratische wijze,
afspraken maken om te zorgen voor een prettige leeromgeving.
• Vrije dagen en vakanties zijn grotendeels zelf te bepalen.
• Onderwijsbevoegde en vakbekwame professionals als begeleiders.
• Aanmelden kan op elke dag van het jaar.

Natuurlijk leren bij LOS Deurne
LOS Deurne is een sociocratische leeromgeving voor hart en ziel voor kinderen
van 4 t/m 21 jaar. Bij ons leren kinderen in een uitnodigende en inspirerende
leeromgeving vanuit hun eigen interesses, talenten en mogelijkheden op een
manier die van nature bij hen past. Leerlingen en begeleiders geven samen vorm
aan de leeromgeving en de leerprocessen.
Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden naar onze visie en
werkwijze? Kijk dan op www.losdeurne.nl
voor meer informatie en voor onze
oriëntatiemogelijkheden.
Tip: lees ook de blogs!
LOS Deurne
Haageind 29
5751 BB Deurne
info@losdeurne.nl
0493-844239
www.losdeurne.nl

Natuurlijk leren voor kinderen van 4 t/m 21 jaar
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Start bij je talenten

Natuurlijk leren

keuken en een ontmoetings- & spelletjesruimte. We zijn graag en veel buiten,

Aanmelden

Kinderen leren kruipen, lopen en praten, allemaal op hun eigen moment. Op deze

in onze eigen tuin of in de nabije omgeving. Met het kasteelpark in onze ‘achtertuin’

Aanmelden kan op elke dag van het jaar. Meer

natuurlijke manier van leren kunnen ze bij LOS Deurne in hun eigen tempo en

en Natuur- en Milieucentrum De Ossenbeemd als naaste buur zijn er volop

informatie over mogelijkheden om vrijblijvend

op hun eigen manier ook al het andere nodige leren. Bij LOS Deurne zijn er geen

mogelijkheden!

een kijkje te komen nemen in onze leeromgeving

jaargroepen. Leerlingen van 4 t/m 21 jaar leren van en met elkaar waarbij een grote

en over onze procedure voor aanmelding en

onderlinge betrokkenheid merkbaar is. Leerlingen volgen bij ons een

Evenwaardigheid

aanname van nieuwe leerlingen is te vinden op

ononderbroken leerproces waarbij basis- en voortgezet onderwijs naadloos in elkaar

LOS Deurne is een sociocratische

onze website www.losdeurne.nl

over lopen. Kiezen voor LOS Deurne betekent bewust kiezen voor Natuurlijk

leeromgeving. Dit houdt in dat leerlingen en

Leren en het hebben van vertrouwen in het eigen leerproces van ieder kind.

begeleiders samen afspraken maken over alles
wat er binnen de leeromgeving gebeurt. Hierbij

“We hebben gemerkt dat de combinatie van

Functionele ruimtes

geldt niet ‘de meeste stemmen gelden’ maar

In plaats van klaslokalen heeft LOS

‘alle stemmen gelden’. Er wordt geluisterd naar

natuurlijk leren en sociocratie heel goed werkt. Samen

Deurne functionele ruimtes, zoals een

en rekening gehouden met ieders mening,

zorgen ze voor balans. Het voelt alsof het één het ander

laboratorium, atelier (voor tekenen,

waarbij iedereen evenwaardig is. Deze

schilderen, naaien, kleien, knutselen),

werkwijze resulteert in een sterk gevoel van

bibliotheek, expressiezaal (drama, dans,

verbondenheid; een belangrijke voorwaarde

sport- & spel), werkplaats, muziekruimte,

voor een onbelemmerde groei en ontwikkeling!

nodig heeft om te bestaan, en het is prachtig om
te zien en te ervaren wat er uit deze combinatie komt.”

