
 
 

Protocol: Afspraken mbt het gebruik van de gele en rode kaarten: 

 

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, gaat het volgende stappenplan in werking: 

 

Gele kaart: 
 

Voordat de leerkracht een gele kaart aan een leerling uitdeelt zijn daar 2 verbale 

waarschuwingen aan vooraf gegaan. Een leerling heeft dan de ruimte om het ongewenste 

gedrag om te zetten in gewenst gedrag. Lukt dit toch niet, dan legt de leerkracht een gele 

kaart op de tafel van de leerling. De leerling krijgt werk mee en zit voor een periode van 2 

uur in de IB-kamer onder toeziend oog van de onderwijsassistent. 

Na deze periode wordt de gele kaart weggehaald en kan er met een schone lei in de klas 

verder worden gewerkt. 

 

Als ouder zult u van de leerkracht een bericht krijgen over het ontvangen van de gele kaart. 

Ook zullen wij aan u vragen het eventuele gemiste schoolwerk samen met uw kind na 

schooltijd af te maken. 

 

Wordt er op dezelfde dag nog een gele kaart uitgedeeld dan zal dit, net als bij voetbal, 

leiden tot een rode kaart en wordt uw kind de rest van de dag uit de groep geplaatst en kan 

aan het werk bij een andere leerkracht. Ouders worden hierover gebeld. 

 

Het aantal rode kaarten wordt bij elkaar opgeteld voor een bepaalde periode. 

 

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. Dit kan leiden tot 

een verwijderingsprocedure.  

Indien de leerling daarna nog steeds hetzelfde gedrag blijft vertonen, zal overgegaan 

worden tot definitieve verwijdering van de leerling, dit in samenspraak met inspectie en 

bestuur (Ronduit). In overleg met betrokkenen wordt een nieuwe school gezocht. 

 Tevens is wangedrag denkbaar waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is, 

zonder de genoemde eerdere maatregelen of voorafgaande waarschuwing. Dit geldt 

alleen in zeer ernstige gevallen. Reden kan zijn dat zonder deze verwijdering de rust 

en veiligheid op school niet langer gegarandeerd kan worden. 

 De onderwijsinstelling is verplicht binnen 8 weken de inspanning te leveren om de 

leerplichtige leerling onder te brengen bij een andere onderwijsinstelling. Daarna kan 

pas sprake zijn van een definitieve verwijdering. 

 Op school is het protocol: Toelating, weigering en verwijdering van leerlingen van 

Ronduit aanwezig. 

 NB: Indien een leerling iets ondernomen heeft wat ten koste ging van de veiligheid. 

 Bij (fysiek en sociaal/emotioneel gedrag) van de leerlingen en/of de leerkracht 

kunnen er stappen overgeslagen worden.  

 Bij een pestsituatie kan bij de tweede keer het herstelcontract worden opgesteld. 

 

Natuurlijk hopen we dat het allemaal niet zover zal komen, maar we willen ook dat kinderen 

met plezier naar school gaan en fijn kunnen leren in een groep die samen verantwoordelijk 

is voor de sfeer in de groep. 

 

Onderzoek heeft aangetoond dat niet intelligentie, interesse en ijver het schoolsucces 

bepalen, maar de mate waarin kinderen hun gevoelens en gedrag weten te sturen. Goede 

zelfbeheersing, goede sociale contacten en respectvol met elkaar omgaan bepalen het 

uiteindelijke schoolsucces en levensgeluk van een kind. Ouders en school kunnen kinderen 

hierin stimuleren en ondersteunen.  

 

(November 2018) 


