Protocol schorsing
en verwijdering
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1. Schorsing
De schorsing kan opgelegd worden als corrigerende strafmaatregel, die toegepast wordt nadat is
gebleken dat andere maatregelen niet het beoogde effect sorteren, of als een onmiddellijke
maatregel die wordt toegepast naar aanleiding van een ernstige aangelegenheid.
Aanleidingen voor een schorsingsbesluit kunnen zijn:
- bedreiging door ouder(s)/verzorger(s);
- herhaalde les-/ordeverstoring;
- wangedrag tegenover leerkrachten en/of medeleerlingen;
- diefstal, beroving, afpersing;
- bedreiging;
- geweldpleging;
- gebruik van alcohol of drugs tijdens schooltijden;
- handel in drugs of in gestolen goederen;
- bezit van wapens of vuurwerk.
De volgende regels moeten hierbij in acht worden genomen.
- Het bestuur van een school kan een leerling voor een periode van ten hoogste één week (=
vijf schooldagen) schorsen.
- De schorsing wordt schriftelijk gemeld aan de ouder(s)/verzorger(s), de inspectie en de
leerplichtambtenaar.
- De ouder(s)/verzorger(s) worden opgeroepen voor een gesprek op school.
- De leerling wordt tijdens de schorsingsperiode buiten de school aan het werk gezet.
- Na de schorsingsperiode en het gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) wordt de leerling weer
tot de lessen toegelaten.
- Een schorsing kan meerdere malen voor dezelfde leerling worden toegepast indien er sprake
is van een nieuw incident.
- Bij een schorsing kan worden aangegeven dat het ongewenst is dat de leerling zich op het
terrein van de school begeeft

1.1 Procedure schorsing in stappen
1

De beslissing tot schorsing moet schriftelijk en met opgave van redenen aan de
ouder(s)/verzorger(s) en indien van toepassing tevens aan de gezinsvoogd worden
meegedeeld. Ouders worden gebeld, waarbij ze geïnformeerd worden over het voorval en
de te nemen stappen
Vervolgens per aangetekende brief, of door afgeven van de brief aan het huisadres de ouders
schriftelijk op de hoogte brengen. Meteen een afspraak vastleggen om te praten over en
naar aanleiding van het voorval en hoe verder. Indien ouders niet op het gesprek komen dan
nogmaals uitnodigen. Kind kan pas terug naar school nadat het gesprek heeft
plaatsgevonden. Komen ouders niet dan heel snel de leerplichtconsulent inseinen!
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Bij schorsing voor langer dan een dag moet de directeur van de school de
leerplichtambtenaar en de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van dit feit in
kennis stellen.
3

3

De ouder(s)/verzorger(s) hebben de mogelijkheid tegen een schorsing schriftelijk bezwaar te
maken bij de directie van de school. De directeur beslist zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vijf dagen na ontvangst van het bezwaarschrift. Gedurende de behandeling van het
bezwaar kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd voor de maximale tijd van
de schorsingsduur.
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De leerling en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s) worden in de gelegenheid gesteld te
worden gehoord. In eerste instantie worden ze door de school gehoord. De directeur
in dit geval. Indien ouders het niet eens zijn dan kunnen ze naar het schoolbestuur i.c.
de directeur-bestuurder en die hoort vervolgens ook.
Indien gewenst kan de leerlingenconsulent van de gemeente of een
vertrouwenspersoon van de school ingeschakeld worden. Bij ernstige delicten wordt
er een proces verbaal opgemaakt.
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2. Verwijdering
Nadat is gebleken dat meerdere schorsingsmaatregelen niet het beoogde effect sorteren, kan
verwijdering als corrigerende strafmaatregel worden toegepast.
(Toelichting:
Meerdere malen is afhankelijk van de situatie. De duur van de schorsingen speelt mee, de ernst.., de
mate van medewerking van kind en ouders, de prikkels door de omgeving, etc. Meer dan 3
schorsingen gaat te ver).
Verwijdering kan ook worden toegepast als onmiddellijke maatregel naar aanleiding van een ernstige
aangelegenheid.
Voor verwijdering van een leerling moet een procedure worden gevolgd waarbij de leerling, de
ouder(s)/verzorger(s), indien van toepassing de gezinsvoogd, de leerplichtambtenaar, de directie, het
bestuur van de school en de inspectie betrokken zijn.
(Toelichting: Een school kan besluiten een leerling meteen te verwijderen. Bijvoorbeeld als:


de school een leerling niet de nodige speciale zorg kan bieden;



de leerling zich voortdurend agressief gedraagt;



er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).

Eerst moet het schoolbestuur naar het verhaal van ouders en docent luisteren. Dan pas mag de school
beslissen over de verwijdering van een leerling)

2.1 Procedure verwijdering in stappen
1

Het bestuur van de school is als enige bevoegd te besluiten tot definitieve verwijdering van
een leerling. Voordat de beslissing daarover genomen wordt, moet het bestuur van de school
de groepsleerkracht horen (WPO, art. 40 lid 5 en art. 63 lid 2) en de ouder(s)/verzorger(s) in
de gelegenheid stellen om gehoord te worden.
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Een voorgenomen besluit tot verwijdering van een leerling moet schriftelijk en met opgave
van redenen aan de ouder(s)/verzorger(s) worden meegedeeld. De dagtekening van dit
besluit markeert tevens bet begin van de periode van acht weken, niet inhoudende de
zomervakantie, waarin het bestuur van de school (aantoonbaar) een andere school/instelling
voor de leerling zoekt (WPO, art. 40 lid 5). Een kopie van dit besluit moet direct aan de
leerplichtambtenaar van het schoolstadsdeel of de woongemeente van de leerling worden
gezonden (LPW, art. 18 lid 3).
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De definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling kan pas plaatsvinden wanneer een
andere school bereid is gebleken de leerling in te schrijven en na de periode van acht weken
– of korter indien de ouder(s)/verzorger(s) inschrijving weigeren bij de school die bereid
gevonden is de leerling te plaatsen.
Hangende de procedure tot verwijdering kan de leerling uit de klas worden geplaatst. De
leerling mag in beginsel niet naar huis worden gestuurd. De school meldt de procedure tot
verwijdering direct bij de leerplichtambtenaar.
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Het bestuur van de school deelt de inspectie het definitieve besluit tot verwijdering
schriftelijk en met opgave van redenen mee. In die brief geeft het bestuur van de school ook
aan naar welke school de leerling kan worden overgeplaatst. In de brief aan de
ouder(s)/verzorger(s) over het definitieve besluit tot verwijdering van hun kind moet
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gewezen worden op de mogelijkheid om binnen zes weken na dagtekening een
bezwaarschrift bij het bestuur van de school in te dienen (AWB, art. 6:7; WPO, art. 63 lid 3).
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Het bestuur van de school neemt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken
na ontvangst van een ingediend bezwaarschrift (WPO, art. 40 lid 5 en art. 63 lid 3),
desgewenst na overleg met de inspectie en deskundigen, een besluit. Voordat een dergelijk
besluit genomen wordt, moeten de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid worden gesteld
te worden gehoord en moeten zij kennis hebben kunnen nemen van de op het besluit
betrekking hebbende adviezen of rapporten.
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Tot het moment van definitieve verwijdering volgt de leerling een onderwijsprogramma op
school. In extreme gevallen kan een leerling, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en
indien van toepassing met de gezinsvoogd, enkele dagen buiten de school geplaatst worden.
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Indien een leerling na de verwijderingsprocedure thuis komt te zitten, omdat;
a. de ouders en de school geen andere school bereid hebben gevonden de leerling te
plaatsen, of omdat
b. de leerling op een wachtlijst staat, wordt de leerling via de leerplichtambtenaar bij het
verantwoordelijke hoofd van de leerplichtambtenaar van het stadsdeel waar de leerling
schoolgaand is gemeld en meldt de school dit bij het schoolbestuur.
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