Schorsing en verwijdering van leerlingen
Het kan zijn dat het leer- en leefgedrag van een leerling
dusdanig verstorend inwerkt op een groep en de
leerkrachten dat na herhaalde waarschuwingen richting de
leerling en/of zijn/haar ouders/verzorgers tot schorsing en
eventueel verwijdering moet worden overgegaan. Hierbij valt te denken aan verbaal
en/of fysiek geweld ten opzichte van medeleerlingen en/of leerkrachten en/of
andere (indirect) betrokkenen bij de school. Wij volgen dan ons beleid ‘Toelating,
schorsing en verwijdering’. Er worden vier vormen van maatregelen genomen en het
moment waarop ze worden ingezet is sterk afhankelijk van de situatie. Met andere
woorden: een officiële waarschuwing volgt niet speciaal op een time-out of
andersom, ze worden ingezet passend bij wat zich voorgedaan heeft. In ernstige
gevallen kan direct tot schorsing worden overgegaan. De vier maatregelen worden
hieronder beknopt uitgelegd:
De leerling krijgt een officiële waarschuwing:
De desbetreffende leerling krijgt een gesprek met de directeur (eventueel samen
met een leerkracht). De ouders/verzorgers van de leerling worden uitgenodigd voor
dit gesprek. Van het voorval, het gesprek en de officiële waarschuwing wordt een
verslag gemaakt. Dit verslag wordt ondertekend door ouders/verzorgers en
directeur. Het verslag wordt in het leerlingendossier opgeslagen. De officiële
waarschuwing wordt vervolgens op schrift gesteld en aangetekend verzonden.

De leerling krijgt een time-out:
De time-out is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij
onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school. Het is
principieel geen strafmaatregel, maar een ordemaatregel in het belang van de
school. 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 die dag in een andere groep
geplaatst. Als dit niet realiseerbaar is, wordt de leerling door de directeur
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.
 De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan
de leerling worden geschorst voor maximaal 1 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
zijn de groepsleerkracht en een lid van de directie van de school aanwezig.
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 Van het incident en het gesprek met de ouders/verzorgers wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers getekend en in het
leerlingendossier opgeslagen.
De leerling wordt geschorst:
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat het
voorgevallen incident bijzonder ernstig is, kan worden overgegaan tot een formele
schorsing. De wettelijke regeling van het bijzonder onderwijs is hierbij van
toepassing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
 Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de groepsleerkracht(en)
en contact met de leerling en de ouders/verzorgers. De reden voor de
schorsing wordt zeer goed gemotiveerd.
 De directeur-bestuurder wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld
van het voornemen tot deze maatregel en aan de directeur-bestuurder wordt
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.
 Schorsing vindt nooit plaats voor onbepaalde tijd. Een leerling wordt door de
directeur van de school voor maximaal een week geschorst. Duurt de schorsing
langer dan een dag, dan moet dit worden gemeld bij de Onderwijsinspectie
met opgaaf van redenen.
 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een
gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk
oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en de
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op school aan de orde komen.
 Van de schorsing en het gesprek met de ouders/verzorgers wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers getekend en in het
leerlingdossier opgeslagen.
 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:
o de directeur-bestuurder;
o de ambtenaar leerplichtzaken;
o de inspectie onderwijs.
 Ouders/verzorgers kunnen beroep aantekenen bij de directeur-bestuurder.
 De directeur-bestuurder beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.
Er is een voornemen tot verwijdering van de leerling:
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. Er kan ook sprake zijn van een verwijdering
omdat school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van het kind. In dat
geval moet er in overleg met ouders een ontwikkelingsperspectief zijn opgesteld.
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 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de directeurbestuurder.
 In eerste instantie wordt een voorgenomen beslissing tot verwijdering
genomen.
 Voordat de directeur-bestuurder deze voorgenomen beslissing neemt, dient
deze de betrokken leerkracht en de directeur te horen. Van deze gesprekken
worden verslagen gemaakt, die tijdens het gesprek waarin de
ouders/verzorgers over het voornemen tot verwijdering worden gehoord aan
de ouders/verzorgers ter kennisgeving worden verstrekt en vervolgens door
de ouders/verzorgers voor gezien worden getekend.
 De verslagen worden ter kennisgeving opgestuurd naar:
o de ambtenaar leerplichtzaken;
o de inspectie onderwijs.
 De directeur-bestuurder informeert de ouders/verzorgers eerst mondeling,
vervolgens ook schriftelijk en met redenen omkleed over het voornemen tot
verwijdering. Vanaf het moment dat dit voornemen er is, dan wel iets eerder,
wordt de leerling geschorst. Daarbij worden maatregelen genomen die de
voortgang van het leerproces voor de leerling waarborgen. In de brief waarin
het voornemen tot verwijdering aan de ouders/verzorgers wordt meegedeeld,
worden de ouders/verzorgers uitgenodigd om hun zienswijze hierover kenbaar
te maken. In deze brief wordt reeds aangekondigd dat er gedurende 8 weken
(ingaande op het moment van het voorgenomen besluit tot verwijdering) alles
aan gedaan wordt om de leerling op een andere basisschool of een andere
school voor speciaal onderwijs geplaatst te krijgen.
 Bij wijze van de resultaatsverplichting die scholen hebben, gaan deze niet
eerder over tot definitieve verwijdering dan voordat een andere school bereid
is gevonden de betrokken leerling op te nemen.
 Van het gesprek met de ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt, dat
door de ouders/verzorgers wordt getekend en ter informatie naar de inspectie
en de leerplichtambtenaar wordt gestuurd. Na het gesprek met de
ouders/verzorgers wordt bezien of het voorgenomen besluit gehandhaafd
wordt. Over de zienswijze van de ouders/verzorgers wordt in ieder geval
contact gelegd met de leerkracht, om te bezien of nieuwe feiten het
voorgenomen besluit veranderen. Het gesprek met de leerkracht hierover (en
het gesprek met de directeur hierover) wordt schriftelijk vastgelegd. Wanneer
er geen sprake is van feiten die de situatie wijzigen, wordt het zoeken naar
een andere school binnen de eerder genoemde weken voortgezet. Dit geldt
eveneens voor de schorsing.
 De correspondentie met andere scholen wordt schriftelijk vastgelegd. Er moet
immers bewezen kunnen worden dat er alles aan gedaan is om een andere
school te vinden.
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