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10. Schorsing en verwijdering 
 

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling waarbij 

psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 

Wat vinden wij ongewenst gedrag: 

Verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing en/of gebaren, die 

als bedreigend kunnen worden opgevat waaronder seksuele uitingen; dreigementen tot 

beschadiging van betrokkenen of de school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen 

betrokkenen en/of zijn of haar familie of de school.  

Fysiek geweld: Slaan, schoppen, bijten, krabben, seksueel ontoelaatbaar gedrag; bedreiging met 

en/of gebruik van een wapen of een voorwerp dat als wapen kan worden gebruikt. Beschadiging 

en/of vernielen van spullen van leerlingen, personeel, andere ouders/ verzorgers of de school. 

Er worden een viertal maatregelen genomen: 

1. Uit de klas 

2. Naar huis 

3. Schorsing 

4. Verwijdering 

 

1. Uit de klas: 

 Leerling wordt door leerkracht/ assistent bij de achtervang gezet. 

 Hierbij wordt de time-timer gebruikt en bij ophalen van de leerling volgt een gesprek. 

 Bij ernstige calamiteiten wordt er dossier aangelegd. 

 

2. Naar huis: 

 Contact met de ouders/verzorgers. Leerling gaat naar thuissituatie voor de rest van de dag. 

Als ouders niet thuis zijn dan stap 1 met vermelding naar ouders. 

 Volgende dag gesprek met leerling, leerkracht, intern begeleider of directie.  

 Verslag op format in Logos  en melden bij het management team. 

 Handtekening leerling en voor gezien ondertekening door ouders/verzorgers. 

 

3.   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 van 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.  

 De schorsing bedraagt maximaal  5 dagen en kan hooguit 2 maal herhaald worden.   

 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek met 

direct betrokkenen over de betreffende 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. 

 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 Logos opgeslagen. 

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 

 Het bevoegd gezag 

 De ambtenaar leerplichtzaken 

 De  onderwijsinspectie (de schorsing en de toelichting moet worden geüpload in 

het internetdossier van de Onderwijsinspectie) 

 Het SWV wordt geïnformeerd.  

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school.  

 Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. 

 

4.   Verwijdering: 

Bij het zich voordoen van ernstige incidenten, die ingrijpende gevolgen hebben voor de veiligheid 

en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. 

De wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs is hierbij van toepassing. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de directie. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt, wat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de 
ouders voor gezien wordt getekend. 

 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar 

 De ambtenaar leerplichtzaken 

 De  onderwijsinspectie 

 Het SWV 



 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. 

 De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen. 

 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders 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 er een andere school 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. 

* directie is gemandateerd door het bevoegd gezag van de school. 

 


