Schorsing/verwijdering van leerlingen
Bij problemen met het gedrag van kinderen nemen we altijd eerst contact op met de ouders.
Hierbij proberen we met hen afspraken te maken ter voorkoming van ongewenst gedrag van
kinderen. Meestal hebben afspraken hierover het gewenste resultaat. Het kan echter voorkomen dat
het gedrag van een kind moeilijk te corrigeren is. In een enkel geval kan dit zelfs leiden tot een
onveilige situatie voor volwassenen en/of kinderen.
In eerste instantie volgt dan een waarschuwing, eventueel gevolgd door een interne schorsing (timeout: tijdelijk in een andere klas werken). De directeur doet hiervan schriftelijk melding aan de ouders,
met opgaaf van reden.
Mocht vergelijkbaar gedrag van het kind zich hierna opnieuw voordoen dan kan de directeur
besluiten tot een externe (is formele) schorsing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. Het college van bestuur (is bevoegd gezag), wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis
gesteld van deze maatregel en om goedkeuring gevraagd.
b. Het schorsingsbesluit wordt schriftelijk bevestigd aan de ouders. Met een kopie van dit
besluit worden ook de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar op de hoogte
gesteld.
c. 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.
d. De schorsing bedraagt de eerste keer maximaal 5 werkdagen en kan hooguit 1 maal worden
verlengd.
e. 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
de school aan de orde komen.
f. 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 bewaard.
g. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan, het bevoegd gezag (CvB), de ambtenaar
leerplichtzaken en de Inspectie van het Onderwijs
Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist
uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. Ontstaat er na de schorsing een situatie waarin opnieuw
sprake is van agressie/bedreiging naar kinderen en/of volwassenen dan kan de directeur het bevoegd
gezag voorstellen de leerling definitief van school te verwijderen. Aan de definitieve verwijdering kan
nog een schorsing voorafgaan. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
a. Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.
b. Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de ouder, de betrokken
leerkracht en de directie te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan de ouders
wordt voorgelegd en door hen voor gezien wordt ondertekend.
c. Het verslag wordt ter kennisgeving gestuurd aan de ambtenaar leerplichtzaken en de
Inspectie van het Onderwijs.
d. Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot
verwijdering, waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een
bezwaarschrift.
e. De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.
f. Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

Ongeacht het bovenstaande kan, indien er zich een acute onveilige situatie voordoet
(fysiek geweld of ernstige verbale bedreigingen), de directeur direct, zonder vooraf te
waarschuwen, overgaan tot schorsing van de leerling voor maximaal twee werkdagen.
Z.s.m. wordt ook het bevoegd gezag hierover geïnformeerd. Binnen 24 uur na directe
schorsing vindt overleg plaats over de nemen vervolgacties conform bovenstaande
voorwaarden.

