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Van afspraken naar afstemming 
 
Alles is leren 
Bij LOS Deurne kom je elke dag in contact met 
andere mensen en verschillende situaties. LOS 
is de wereld in het klein. We vragen van je dat je 
respectvol omgaat met jezelf, met de ander, met 
materialen en met het milieu. Het ultieme 
leerdoel van LOS is dat je leert leven in 
afstemming met jezelf en met je omgeving. LOS 
gaat over bewustwording op dat gebied. De 
continue uitnodiging tot afstemming is dagelijks 
onderwerp van gesprek en oefening. 

Ik, jij, wij 
Bij LOS houden we rekening met elkaar. Vaak kan dit in onderlinge afstemming; soms 
hebben we daar duidelijke afspraken over gemaakt. Alle afspraken stellen we gezamenlijk 
vast in de LOS-kring. Tijdens het maken van deze afspraken leer je niet alleen hoe je een 
afspraak maakt en ‘SPEER’ formuleert, maar leer je ook al het afstemmen via de 
sociocratische CONSENT-methode. 

Afspraken 
De afspraken die we in de LOS-kring samen maken, gelden voor iedereen. Alle leerlingen 
en begeleiders zijn evenwaardig. De afspraken (en de grenzen die daarmee worden 
aangegeven) zorgen ervoor dat LOS een veilige en prettige leeromgeving is voor 
iedereen. De grenzen waar je tegenaan loopt zijn een uitnodiging om je ‘om te draaien’ en 
niet over de grenzen heen te gaan. Je ziet dan jouw ruimte binnen die grenzen. 

Huisregels 
Je vindt onze huisregels op de sprekende muur. Deze huisregels zijn op basis van moties 
in de LOS-kring tot stand gekomen. We vertrouwen op de kracht van de groep bij het 
naleven van alle huisregels en op het respectvol aanspreken van elkaar. 

Bij afstemmen denken wij aan: 
- jezelf en de ander zien en horen 
- evenwaardigheid 
- het gezamenlijke belang kunnen zien 
- verantwoordelijkheid nemen voor 

jezelf 
- de ander aanspreken op diens 

verantwoordelijkheid



Basisafspraken 
Aan de basis van de huisregels en van alle besluiten die we in de LOS-kring maken liggen 
de volgende basisafspraken: 

Datum 

…………………………………… 

Naam leerling     Handtekening leerling 

…………………………………….  ………………………………… 

Naam secretaris LOS Kring   Handtekening secretaris LOS Kring 

…………………………………….  …………………………………..

• Je houdt je aan de huisregels en aan de besluiten van de LOS-kring 

• Je bent vrij in je handelen zolang je de grens van een ander niet overschrijdt 
en zolang je geen schade toebrengt aan het pand, de spullen of aan het milieu.

• We hanteren bij LOS de afspraak STOP is STOP. We luisteren hiernaar, omdat 
iemand hiermee zijn eigen grens aangeeft.

• Als je gevraagd wordt om in de BewustMakingsKring (BMK) je verhaal te 
delen, dan moet je ook komen. 

• Ontoelaatbaar / onveilig gedrag kan ertoe leiden dat een begeleider je per 
direct de toegang tot LOS ontzegt.  

• We vertrouwen op de deskundigheid van de LOS-begeleiders en de leden van 
de BewustMakingsKring bij het beoordelen van wat ontoelaatbaar is bij LOS.

• Als je iets kapot maakt laat je dat weten aan een begeleider en je zoekt samen 
een oplossing.

• LOS is niet verantwoordelijk voor verlies of schade aan jouw eigendommen.

• Voordat je naar huis gaat, doe je je poetstaak. Zo houden we samen het pand 
schoon.

• Je hebt tenminste één keer per jaar een BeeldVormend Gesprek (BVG).


