
 

Procedure Fasen- en afsprakenkaart schorsing/verwijdering (November 2017) 
 

Fase 0: Fase 1: 
je bent gewaarschuwd 

Fase 2: 
gele kaart 

Fase 3: 
rode kaart 

Fase 4: 
schorsing 

Je gedraagt je naar 
kinderen, 
leerkrachten en 
andere mensen in 
de school aardig, 
respectvol en 
beleefd, je 
werkt goed samen, 
je kan een ruzie goed 
oplossen en plagen 
wordt geen pesten. 

Je bent storend naar andere kinderen, 
leerkrachten en andere mensen de school. 

Storend gedrag waar je niet lang 
geleden op bent aangesproken blijft zich 
herhalen. 

Herhaald storend gedrag, waar je 
onlangs een gele kaart voor hebt 
gekregen blijft zich herhalen. 

Je hebt je niet aan het plan 
gehouden / de afsprakenkaart. Het 
storende gedrag waar je in fase 3 een 
rode kaart voor hebt gekregen blijft 
zich herhalen. 

De leerkracht bespreekt het gedrag met jou 
en het gevolg daarvan op anderen. Hij 
vraagt je of dit je  bedoeling is. 

 
Antwoord JA; leerling gaat direct de rest van de 
dag naar andere, afgesproken, groep of aparte 
ruimte. De leerkracht maakt een afspraak met 
jou hoe je gedrag te verbeteren. (bijv. via een 
kijkwijzer). Je krijgt een afsprakenkaart. Je 
hoort na hoeveel weken de leerkracht met jou 
evalueert. 
De afsprakenkaart wordt ingevuld en 
ondertekend door de leerkracht en 
directeur/Ib’er en meegegeven. Ouders* 
geven de ondertekende afsprakenkaart 
de eerst volgende schooldag weer mee 
naar school. 

 
Antwoord NEE; maak afspraken. 
De leerkracht schrijft de afspraak op in de 
groepsmap en er komt een notitie in 
Parnassys bij je leerlingenkaart. Tevens komt je 
naam in de interne memo/ 
weekmededelingen voor het team. 

 
Je biedt een welgemeend excuus aan. 
 

De leerkracht belt je ouders dezelfde dag; 
En informeert ze **. 

 

Van ouders verwachten we dat ze er met 
jou over spreken. Samenwerken met ouders en 
school is hierin belangrijk. 
 
 

Leerling gaat direct de rest van de 
dag naar een andere, afgesproken, groep 
of aparte ruimte. De leerkracht maakt een 
afspraak met jou hoe je gedrag te 
verbeteren. (bijv. via een kijkwijzer). Je 
krijgt een afsprakenkaart. Je hoort na 
hoeveel weken de leerkracht met jou 
evalueert. 
Afhankelijk van de ernst van de situatie 
kan je leerkracht in overleg met de 
directeur/IB-er jou een time- out geven. 
Dit houdt in dat je voor de rest van de dag 
naar huis gestuurd wordt. Je krijgt 
huiswerk mee. Indien je ouders niet 
bereikbaar/thuis zijn, blijft de leerling op 
school apart van de eigen groep. 
 
De afsprakenkaart wordt ingevuld en 
ondertekend door de leerkracht en 
directeur/Ib’er en meegegeven. Ouders 
geven de ondertekende afsprakenkaart 
de eerst volgende schooldag weer mee 
naar school. 
De leerkracht schrijft de afspraak op 
in de groepsmap en er komt een 
notitie in Parnassys bij je leerlingenkaart. 

 
Tevens komt je naam in de interne 
memo/ weekmededelingen voor het 
team. 

 
Je biedt een welgemeend excuus aan. 

 
 

Leerling gaat direct de rest van de 
dag naar een andere, afgesproken, 
groep of aparte ruimte. De leerkracht 
maakt met de Ib’er en/of directeur, je 
ouders en jou een plan om je gedrag te 
verbeteren. In deze fase krijg je een 
time-out van een of twee dagen. Je 
krijgt huiswerk mee. De leerkracht 
vertelt het plan aan de directeur indien 
deze niet bij het gesprek aanwezig is. 

 
De afsprakenkaart wordt ingevuld en 
ondertekend door de leerkracht en 
directeur/Ib’er en meegegeven. Ouders 
geven de ondertekende afsprakenkaart 
de eerst volgende schooldag weer mee 
naar school. 
 
De leerkracht schrijft de afspraak op 
in de groepsmap en er komt een 
notitie in Parnassys bij je leerlingenkaart. 

 
Tevens komt je naam in de interne 
memo/ weekmededelingen voor het 
team. 
 

De leerkracht meldt het gedrag aan 
de directeur. 

 
Je gaat met de directeur in gesprek. 
 

De directeur belt je ouders en 
vertelt dat je geschorst wordt en 
nodigt je ouders uit voor een 
gesprek met leerkracht, directeur en 

IB’er.** 

 
Jouw ouders, je leerkracht, de 
directeur en jij bespreken wat de 
reden van schorsing is en hoe lang 
deze duurt. 
Je krijgt huiswerk mee. 
Er wordt een afsprakenkaart gemaakt 
waar je je aan moet houden. Deze wordt 
samen ingevuld en ondertekend door de 
leerkracht en directeur/Ib’er en ouders. 
 

De schorsing duurt maximaal 5 dagen en 

mag tweemaal herhaald worden. De 

school kan deze periode gebruiken om te 

beoordelen of je op school kunt blijven of 

dat de school het proces van verwijdering 

opstart. De leerplichtambtenaar en de 

directeur bestuurder van stichting 

Samenlevingsscholen worden op de 

hoogte gebracht. 

 

 
 



 

 De leerkracht belt je ouders dezelfde 
dag, informeert ze en nodigt ze uit voor 
een gesprek.** 
 

Van ouders verwachten we dat ze er 
met jou over spreken. Samenwerken met 
ouders en school is hierin belangrijk. 

Als het gedrag niet verbetert in deze fase, 
schrijft de directeur een brief aan jouw 
ouders dat bij herhaling je in fase 4 
geschorst gaat worden. Je krijgt een 
afsprakenkaart mee. Ouders geven de 
ondertekende afsprakenkaart de eerst 
volgende schooldag weer mee naar 
school. Vier weken lang maken de 
directeur, leerkracht en jijzelf een verslag 
hoe het gaat. Je ouders ondertekenen dit 
en geven het weer mee naar school. 
 

De leerkracht belt je ouders 
dezelfde dag, informeert ze en 
nodigt ze uit voor een gesprek.** 
 

Van ouders verwachten we dat ze er 
met jou over spreken. Samenwerken met 
ouders en school is hierin belangrijk 

De leerkracht schrijft de afspraak op in 
de groepsmap en er komt een notitie in 
Parnassys bij je leerlingenkaart. 
 

Bij schorsing of verwijdering wordt 
het protocol ‘Schorsing en 
verwijdering’ gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

*Met ouders worden bedoeld ouder(s) of verzorgende(n) die verantwoordelijk is/zijn voor de leerling. 
 

** Mocht de houding of het (non-)verbale gedrag van de ouder(s) ongepast of dreigend zijn, dan zal de communicatie schriftelijk plaatsvinden.



 
 

 
 

Afsprakenkaart Samenlevingsschool De Lisdodde 
Op………………………………………………….(datum)                                is…………………………………………………………..(naam kind) 

in fase                   1             2             3             4             terechtgekomen. 
Oorzaak: 

 
o  Je ouders worden ingelicht 

 
o  De intern begeleider wordt ingelicht 

 
o  De directeur wordt ingelicht 

Voor de komende periode gelden de volgende afspraken voor je gedrag: 


 


 


 

o  Je krijgt een time-out van 1 dag / 2 dagen op ……………….......................(datum) 
 

o  Je wordt geschorst van ……………………….(datum) tot en met …………………………..(datum) 

De evaluatie hiervan is over …      weken op ………………………………….. (datum) 
Datum ondertekening: 
……………………………………………… 

Leerkracht: 

Handtekening vader en/of moeder: 
 

 
Naam ondertekenaar: 
 

Directeur/intern begeleider: 

Besluit: je mag terug naar fase 0 1 2 3  4 / je blijft in fase 1 2 3 4 

 


