Protocol bij schorsing of
verwijdering van een leerling
Wanneer wordt er overgegaan tot time-out, schorsing of verwijdering.



Schorsing: bij zeer grensoverschrijdend/ongewenst gedrag. Bij schorsing wordt per
geval bekeken of een schorsing binnen de school of een schorsing buiten de school
toegepast moet worden.
Verwijdering: Bij het zich een of meer malen 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.

Wat doet de mentor/docent wel/niet








De mentor/docent houdt nauwgezet het logboek van de desbetreffende leerling bij: zowel
het gedrag van de leerling, de aanleiding tot het gedrag en de binnen school genomen
maatregelen worden concreet omschreven. (zie protocol gele kaart)
De mentor doet een zorgmelding voor een leerling met ernstig en/of volhardend
ongewenst gedrag.
De mentor zorgt er voor dat een leerling met ernstig en/of volharden ongewenst gedrag
wordt besproken in de bouwvergadering.
De mentor meldt ernstig of volhardend ongewenst gedrag bij de directie.
In overleg met de directie informeert de mentor de ouders/verzorgers van de betrokken
leerling omtrent het ernstig of volhardend ongewenste gedrag van de betrokken leerling.
Een mentor/leerkracht kan zelf niet de beslissing nemen om over te gaan tot schorsing of
verwijdering. De directie heeft hier het laatste woord in. Het bevoegd gezag zal in het
geval van schorsing of verwijdering ook betrokken moeten zijn.
De mentor verzorgd het onderwijs op afstand bij een schorsing langer dan 1 dag.

Wat doet de directie





Bij schorsing binnen en buiten de school. Ouders worden mondeling en schriftelijk door
de directie geïnformeerd over de schorsing en de reden daarvan. De directie kan de
mentor vragen de mondelinge melding te doen.
Bij schorsing buiten de school langer dan “de rest van de dag” worden de betrokken
ouders/verzorgers 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 dit gesprek wordt verslag gemaakt. In dit verslag moet in
ieder geval de redenen voor de schorsing gegeven worden en gewezen worden op de
mogelijkheden tot bezwaarschrift. Indien het gaat om een schorsing van meer dan 1 dag
wordt het verslag ter kennisgeving verstuurd aan bevoegd gezag, ambtenaar
leerplichtzaken en onderwijsinspectie. Een schorsing kan maximaal 1 week (5 lesdagen)
duren.
Bij verwijdering: dit besluit kan alleen in samenspraak met het bevoegd gezag genomen
worden. De school behoudt de zorgplicht en gaat samen met ouders op zoek naar een
alternatieve school of onderwijssoort. De leerling krijgt voor de duur van die zoektocht
onderwijs op afstand aangeboden.

Wat doet Bevoegd gezag








Bevoegd gezag is actief betrokken bij verwijdering.
Voordat het besluit tot verwijdering genomen wordt moet het bevoegd gezag de leerling
en diens ouders/verzorgers de gelegenheid geven om gehoord te worden.
Het besluit tot verwijdering moet aan de ouders/verzorgers van de betrokken leerling
schriftelijk, met opgaaf van reden worden mee gedeeld. Hierbij worden de
ouders/verzorgers ook geïnformeerd over de bezwaarprocedure.
Bij een schorsing indien langer dan 1 dag, het voornemen tot verwijdering, of een
schorsing in afwachting van een voornemen tot verwijdering moet de Inspectie
geïnformeerd worden via een digitaal formulier te vinden op de site
http://.schooldossier.owinsp.nl
Het bevoegd gezag moet in samenspraak met de ouders voor een alternatieve school of
instelling zorgen.
Terwijl een bezwaarprocedure loopt kan het bevoegd gezag de leerling de toegang tot de
school ontzeggen.

Definities
Schorsing binnen de school: De leerling wordt de toegang tot de klas ontzegd. De
leerling komt wel op school, maar doet in een andere ruimte gepast werk.
Schorsing buiten de school: De leerling wordt voor minimaal de rest van de dag
tot maximaal 5 lesdagen de toegang tot de school ontzegd. Ook mag de leerling zich
niet ophouden in de omgeving van de school. Bij schorsing langer dan 1 dag
verzorgd de school onderwijs op afstand.
Verwijdering: De leerling wordt permanent van school verwijderd en wordt na het
volgen van de procedure uiteindelijk uitgeschreven.

