Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen
Ongewenst gedrag kan zich op verschillende manieren voordoen. Voorbeelden van ongewenst
gedrag zijn het herhaaldelijk overtreden van schoolregels, agressie, geweld en pesten.
De zwaarste maatregelen om ongewenst gedrag te stoppen zijn time-out, schorsing en verwijdering.
Dit zijn uiterste middelen waarmee zorgvuldig dient te worden omgegaan. Voor deze middelen in te
zetten, worden minder ingrijpende alternatieven overwogen. Onderstaand worden “time-out”,
“schorsing” en “verwijdering” verder toegelicht.
De regeling ongewenst gedrag veronderstelt dat de school schoolregels heeft opgesteld, dat deze
regels bekend zijn gemaakt aan de ouders bij inschrijving en in de schoolgids en dat binnen het
onderwijs de leerlingen de schoolregels leren kennen. Verder wordt er uitgegaan van een
consequente en transparante toepassing van de regels door leerkrachten en directie binnen de
groepen en in de omgang met individuele leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Time-out is een maatregel die genomen wordt bij een ernstig incident. Bij een time-out heeft de
leerling geen contact meer met de groep.
Schorsing is aan de orde wanneer de directie of het bevoegd gezag bij ernstig wangedrag van leerling
en/of ouders/verzorgers onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een
oplossing. De leerling is voor die periode niet welkom op school.
Het bevoegd gezag kan een leerling voor een beperkte periode schorsen, niet voor onbepaalde tijd.
Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders, management en de
groepsleerkracht. Het bevoegd gezag deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In
dit besluit worden vermeld de redenen voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele andere
genomen maatregelen. De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van
huiswerk, te voorkomen dat deze een achterstand oploopt. Het bevoegd gezag stelt de Inspectie
Primair Onderwijs in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor.
Verwijdering is een maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de directie concludeert dat de
relatie tussen school en leerling en/of ouders/verzorgers onherstelbaar is verstoord.
Een beslissing tot time-out, schorsing en verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden
genomen volgens de voorgeschreven regels en afspraken.
Wanneer een bevoegd gezag de beslissing tot verwijdering wil nemen, moet vervolgens de wettelijk
vastgestelde procedure worden gevolgd. Stapsgewijs komt dat op het volgende neer:
Voordat het bevoegd gezag tot verwijdering van een leerling besluit hoort het zowel de betrokken
groepsleraar als de ouders.
De ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid
om binnen zes weken schriftelijk bezwaar te maken tegen dit besluit.
Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering van de leerling direct aan de
leerplichtambtenaar en aan de Inspectie Primair Onderwijs
Indien ouders bezwaar maken hoort het bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift.
Het bevoegd gezag neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit.
Voordat het bevoegd gezag dit besluit kan uitvoeren moet het voldoen aan de wettelijke verplichting
(artikel 40, lid 4) er voor te zorgen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
Wanneer het gedurende acht weken, gerekend vanaf het tijdstip waarop het besluit tot verwijdering
aan de ouder is meegedeeld, niet lukt de leerling op een andere school te plaatsen, kan het bevoegd
gezag de leerling verwijderen zonder vervolgonderwijs veilig te stellen.

