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gebruiksaanwijzing

AFSPRAKENMAP
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Wat

De Geef me de 5 afsprakenmap helpt je afspraken en regels:

▪• duidelijk te maken
▪• concreet te maken
▪• visueel te maken
▪• gecategoriseerd op te bergen

Voordelen hiervan zijn:

•▪ belang van afspraken/ regels wordt benadrukt
▪• makkelijk vindbaar
▪• iedereen zit op één lijn
▪• minder discussie en onduidelijkheid
• dit alles biedt veiligheid voor CASS wat voorwaarde is voor ontwikkeling.

Concreet

Afspraken en regels vormen de basis waarop mensen met elkaar om-
gaan. Deze map helpt om afspraken en regels concreet en duidelijk op 
de 5 te maken.
Wanneer een afspraak duidelijk is gemaakt, de afspraak op maat is 
besproken met CASS en iedereen zich aan de afspraak houdt, dan biedt 
deze afsprakenmap basisveiligheid voor CASS. Deze basisveiligheid is 
een voorwaarde voor ontwikkeling.

Het verschil tussen een afspraak en een regel: Afspraak: wordt in onder-
ling overleg tussen de belangrijke ander en CASS gemaakt. 
Regel: wordt zonder overleg opgelegd door een gezaghebbende en 
CASS dient zich en aan te houden.

Waar
De Geef me de 5 afsprakenmap kan overal gebruikt worden. Zowel 
thuis,op school, op de groep, de werkplek, enz.

Wanneer
Afspraak: Wanneer er voor CASS iets onduidelijkheid of onvoorspelbaar 
is waardoor hij iets niet kan, wil, weet of doet en er een afspraak nodig is 
om dit aan hem te leren.
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Regel: Als je wilt dat CASS iets weet of doet en je hierover een regel wilt 
maken, waarover niet over te discussiëren valt.

Voor wie
Voor iedereen die houvast heeft aan duidelijk en visueel gemaakte af-
spraken en regels.

Hoe
Maak de map klaar voor gebruik door CASS zijn naam in de vullen op 
de rug van de map en door met de bijgeleverde pen categorieën, die bij 
jouw CASS passen, op de tabbladen te schrijven. Deze categogieën kun-
nen bijvoorbeeld zijn: thuis, school, voetbal, vrienden, buiten. 

Volg bij het maken van een afspraak of een regel de stappenplannen 
afspraak of de 5 of regel op de 5.

wanneer
Afspraak:
Wanneer er voor CASS iets onduidelijkheid of 
onvoorspelbaar is waardoor hij  iets niet kan, wil, 
weet of doet. 

Regel:
Als je wilt dat CASS iets weet of doet. 

wat
Afspraken en regels vormen de basis waarop 
mensen met elkaar omgaan. Deze map helpt om 
afspraken en regels concreet en duidelijk op de 5 
te maken.
Wanneer een afspraak duidelijk is gemaakt, de 
afspraak op maat is besproken met CASS en 
iedereen zich aan de afspraak houdt, dan biedt 
deze afsprakenmap basisveiligheid voor CASS. 
Deze basisveiligheid is een voorwaarde voor 
ontwikkeling. 

Het verschil tussen een afspraak en een regel:
Afspraak: wordt in onderling overleg tussen de 
belangrijke ander en CASS gemaakt. 
Regel: wordt zonder overelg opgelegd door een 
gezaghebbende en CASS dient zich en aan te 
houden. 

hoe
Maak de map klaar voor gebruik door CASS zijn 
naam in de vullen op de rug van de map en door 
met de bijgeleverde pen categorieën, die bij jouw 
CASS passen, op de tabbladen te schrijven.  Deze 
categogieën kunnen bijvoorbeeld zijn: thuis, 
school, voetbal, vrienden, buiten. 

Volg bij het maken van een afspraak of een regel de 
stappenplannen afspraak of de 5 of regel op de 5. 

waar
De Geef me de 5 ® afsprakenmap kan overal 
gebruikt worden. Zowel thuis,op school, op de 
groep, de werkplek, enz. 

wie
Voor iedereen die het nodig heeft dat regels en 
afspraken concreet, duidelijk en visueel zijn. 

wanneer
Afspraak:
Wanneer er voor CASS iets onduidelijkheid of 
onvoorspelbaar is waardoor hij  iets niet kan, wil, 
weet of doet. 

Regel:
Als je wilt dat CASS iets weet of doet. 

wat
Afspraken en regels vormen de basis waarop 
mensen met elkaar omgaan. Deze map helpt om 
afspraken en regels concreet en duidelijk op de 5 
te maken.
Wanneer een afspraak duidelijk is gemaakt, de 
afspraak op maat is besproken met CASS en 
iedereen zich aan de afspraak houdt, dan biedt 
deze afsprakenmap basisveiligheid voor CASS. 
Deze basisveiligheid is een voorwaarde voor 
ontwikkeling. 

Het verschil tussen een afspraak en een regel:
Afspraak: wordt in onderling overleg tussen de 
belangrijke ander en CASS gemaakt. 
Regel: wordt zonder overelg opgelegd door een 
gezaghebbende en CASS dient zich en aan te 
houden. 

hoe
Maak de map klaar voor gebruik door CASS zijn 
naam in de vullen op de rug van de map en door 
met de bijgeleverde pen categorieën, die bij jouw 
CASS passen, op de tabbladen te schrijven.  Deze 
categogieën kunnen bijvoorbeeld zijn: thuis, 
school, voetbal, vrienden, buiten. 

Volg bij het maken van een afspraak of een regel de 
stappenplannen afspraak of de 5 of regel op de 5. 

waar
De Geef me de 5 ® afsprakenmap kan overal 
gebruikt worden. Zowel thuis,op school, op de 
groep, de werkplek, enz. 

wie
Voor iedereen die het nodig heeft dat regels en 
afspraken concreet, duidelijk en visueel zijn. 
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