
 
 

Stappenplan m.b.t. leerlingen: 
 
In een gewone  situatie is er een goede interactie tussen leerling en leerkracht. 
Hierbij hoort ook het “normale” corrigeren van een kind d.m.v. het geven van een 
waarschuwing. 
Als de leerkracht te vaak een aanvaring met een kind heeft en het problemen gaat 
geven, omdat de leerling zich niet aan de regels houdt,  worden de ouders op de 
hoogte gebracht door de leerkracht en gaat het volgende stappenplan in werking. 
 
Met betrekking tot verwijdering van leerlingen uit een groep tot schorsing. 
 
Regel: We geven één officiële (gele kaart) waarschuwing en bij een tweede officiële 
(rode kaart) waarschuwing ga je de rest van de ochtend of middag naar een collega. 
Deze regel is bij de groep bekend. Het incident wordt in het dossier van de leerling 
vermeld. Bij een groot incident is het mogelijk dat de leerkracht direct een rode kaart 
aan de leerling geeft.  
 
Elke groep bepaalt samen met de kinderen wat de consequenties zijn als een kind 
een gele kaart krijgt (bv even apart zitten). 
Elke dag zijn er weer nieuwe kansen. Gele kaarten blijven dus niet staan. 
 
Consequenties bij rode kaarten: 

 
1e rode kaart: De leerkracht stelt de directie of de IB-er op de hoogte en informeert 
dezelfde dag de ouders per telefoon, dat bij de volgende rode kaart de leerling met 
werk een dagdeel uit de groep wordt verwijderd en bij een collega wordt geplaatst.  
 
2e rode kaart: De leerkracht nodigt de ouders uit voor een gesprek en de leerling 
wordt met werk één dagdeel uit de groep verwijderd en bij een collega geplaatst.  
 
3e rode kaart: De directie nodigt de ouders uit voor een gesprek op school en legt 
samen met de leerkracht of de IB-er het probleem voor en wijst de ouders nogmaals 
op het gedragsprotocol. De leerling wordt met werk één of twee dagdelen uit de 
groep verwijderd en bij een collega geplaatst.  
 
4e rode kaart: De directie nodigt de ouders en de leerling uit voor een gesprek, 
waarbij een ultimatum wordt gesteld. De leerling wordt drie of meerdere dagdelen 
met werk uit de groep verwijderd en onder toezicht in een andere ruimte dan het 
groepslokaal geplaatst.  
 
5e rode kaart: De ouders worden uitgenodigd op school door de directie en krijgen 
officieel te horen, dat hun kind  voor de duur van 1 tot 2 dagen geschorst wordt van 
school. Inspectie, leerplicht en bestuur ( Ronduit ) zullen schriftelijk op de hoogte 
worden gebracht. Een kopie ontvangen de ouders. 
 
6e rode kaart: De ouders worden officieel uitgenodigd op school door de directie en 
krijgen te horen dat hun kind voor 1 tot 3 dagen geschorst wordt van school. 
Inspectie, leerplicht, ouders  en bestuur (Ronduit ) worden schriftelijk op de hoogte 
gebracht. 


