Protocol Schorsing en Verwijdering van Leerlingen
Op zich zijn we terughoudend om leerlingen te schorsen en verwijderen. Maar als er sprake is van
ernstig ongewenst gedrag door een leerling, treden we op volgens dit protocol. Wat ongewenst
gedrag is, wordt hieronder omschreven, evenals de rol van de leerkracht (melden), de interne
begeleider (begeleiden), de directeur (beoordelen) en de algemeen directeur (beslissen namens
bevoegd gezag).
Wettelijke kaders
De Wet op het Primair Onderwijs (Artikel 40) stelt over ‘(Toelating en) verwijdering van leerlingen'
het volgende:
1. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag. De
toelating tot de school is niet afhankelijk van het houden van rechtmatig verblijf in de zin van
artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000.
2. Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar.
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor
heeft zorg gedragen dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor
speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal- en voortgezet speciaal
onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder
succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan worden verwezen, kan in
afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.
3. Indien tegen de beslissing, bedoeld in het eerste lid, bezwaar is gemaakt, beslist het bevoegd
gezag in afwijking van artikel 7: 10 AwB binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Ongewenst gedrag
Aanleidingen voor schorsing kunnen zijn:
 fysiek geweld tegen personeel
 fysiek geweld tegen medeleerlingen
 intimidatie/bedreigen met fysiek geweld tegen personeel
 intimidatie/bedreigen met fysiek geweld tegen medeleerlingen
 pesten/treiteren van medeleerlingen zodat zij zich niet veilig voelen in de school
 wapenbezit
 bezit en/of gebruik van drugs of alcohol
 verbaal geweld tegen personeel
 verbaal geweld tegen medeleerlingen
 discriminatie/racisme tegen personeel
 discriminatie/racisme tegen medeleerlingen
 seksueel misbruik/seksuele intimidatie/ongewenst seksueel getint gedrag tegen personeel
 seksueel misbruik/seksuele intimidatie/ongewenst seksueel getint gedrag tegen
medeleerlingen
 diefstal, heling
 vernieling
 bezit en/of gebruik van vuurwerk
 verzuim
 binnen de lessen door storend gedrag het leerproces belemmeren
 fraude
 overige
Protocol in werking
Het protocol treedt in werking als er sprake is van een ernstig incident of bij
handelingsverlegenheid. De betrokken leerkracht(en) en de intern begeleider treden in overleg
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met elkaar. De conclusies uit dit overleg worden besproken met de directeur. Deze beoordeelt of
de school voldoende en adequaat heeft gehandeld en of een ordemaatregel passend is. Op basis
van deze bevindingen neemt de algemeen directeur een besluit (evt. neemt deze direct deel aan
het overleg).
Melding bij inspectie:
"Scholen melden schorsingen en verwijderingen via een elektronisch formulier aan de Inspectie
van het Onderwijs. Op dit formulier geven scholen zelf aan in welke categorieën de redenen van
schorsing en verwijdering vallen". (categorieën, zie hierboven).
Maatregelen
Er worden drie vormen van maatregelen genomen:
 Time-out
 Schorsing
 Verwijdering
1. Time-out
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school
ontzegd.
 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk
van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. (zie noot 1)
 De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met één dag. Daarna kan de leerling
worden geschorst voor maximaal één week. In beide gevallen dient de school vooraf of –
indien dat niet mogelijk is – zo spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact
op te nemen met de ouders/verzorgers.
 De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de
groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.
 Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. (zie
noot 2)
 De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de
school.
 De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.
2. Schorsing
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo
ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele schorsing.
De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van
deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.
 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover
mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de
leerling gewaarborgd kan worden. (zie noot 3)
 De schorsing bedraagt maximaal drie weken en kan hooguit twee maal worden verlengd. (zie
noot 4)
 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek
betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden
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verkend, waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op
de school aan de orde komen.
Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt
door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.
Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
- Het bevoegd gezag
- De ambtenaar leerplichtzaken
- De inspectie onderwijs
Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.
Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen veertien dagen op het beroep.

3. Verwijdering
Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor
de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot
verwijdering.
De wettelijke regeling voor het Bijzonder onderwijs is hierbij van toepassing.
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.
 Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de
directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders/verzorgers ter
kennis worden gesteld en door de ouders/verzorgers voor gezien wordt getekend.
 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar:
- De ambtenaar leerplichtzaken
- De inspectie onderwijs
 Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het
voornemen tot verwijdering, waarbij de ouders/verzorgers gewezen worden op de
mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.
 De ouders/verzorgers krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te
dienen.
 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders/verzorgers te horen over het bezwaarschrift.
 Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van
het bezwaarschrift.
 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere
school voor speciaal onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is
dat het bevoegd gezag, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling
elders geplaatst te krijgen.
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