Protocol Schorsen en verwijderen
Een basisschool kan in bepaalde gevallen een leerling schorsen of van school verwijderen. Dan heeft
de leerling (tijdelijk) geen toegang tot de school. Schorsen en verwijderen zijn uiterste maatregelen
die in vrijwel alle gevallen volgen op eerder genomen opvoedkundige (bijv. nablijven, strafwerk) of
meer formele ordemaatregelen (bijv. overplaatsing naar parallelgroep, een berisping of
waarschuwing).
Schorsing
Het bevoegd gezag kan een leerling voor een periode van ten hoogste een week schorsen. Schorsing
kan ingezet worden om school en leerling even een ‘time-out’ te geven. Schorsing kan ook een eerste
stap zijn naar uiteindelijk definitieve verwijdering.
Onderneem als schooldirectie bij schorsing de volgende acties:









Stel het CvB (is bevoegd gezag) op de hoogte van de voorgenomen schorsing.
Maak de schorsing schriftelijk aan de ouders bekend.
Geef daarbij de reden voor de schorsing aan.
Nodig ouders uit voor een gesprek om de reden van schorsing toe te lichten en om afspraken
te maken om incidenten in de toekomst te voorkomen.
Zorg er als school voor dat de leerling door de schorsing geen leer- of onderwijsachterstand
oploopt (huiswerk?).
Stel de inspectie van het Onderwijs schriftelijk in kennis van de schorsing voor een periode
van langer dan een dag (Internetschooldossier). Vermeld ook daarbij de reden van schorsing.
Stel tevens de leerplichtambtenaar op de hoogte.
Houd het dossier (inclusief verslagen van de gevoerde gesprekken) goed bij!

Verwijdering
Als schorsen van de leerling al één of meerdere keren is toegepast, of als de leerling iets zeer ernstigs
heeft gedaan, kan de school als laatste optie overgaan tot verwijdering van een leerling. De leerling
wordt dan permanent van school gestuurd en er moet een nieuwe school gevonden worden.
NB: het vinden van een nieuwe school is de taak van de huidige school!
Of een leerling van school verwijderd mag worden, hangt van een aantal factoren af:
 Soms is een leerling (beter) op zijn plek op een school voor speciaal (basis)onderwijs en wordt er
een proces van verwijzing in gang gezet, er wordt onderzoek gedaan, een geschikte school
gevonden. Meestal gaat zo’n verwijzing in goed overleg. Helaas zijn er ook soms ook situaties
waarbij school en ouders hier niet tot overeenstemming komen en ouders geen toestemming
geven voor de verwijzing. Het CvB als bevoegd gezag van de huidige school kan in het uiterste
geval dan toch overgaan tot verwijdering van de leerling, als er een andere school voor speciaal
(basis)-onderwijs bereid is het kind op te nemen en er op die manier wel aan de zorgplicht is
voldaan.
 De leerling vertoont door zijn wangedrag een ernstige bedreiging voor de orde, rust en veiligheid
op school en heeft daarmee een belemmerend effect op de onderwijsactiviteiten.
 Er is sprake van ernstige conflicten waarbij ook de ouders betrokken zijn.
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In geval van verwijdering heeft de leerling geen toegang meer tot de school. Neem bij verwijdering de
volgende punten in acht (bevoegd gezag is CvB Konot):


Voornemen tot definitief verwijderen leerling:
o Definitieve verwijdering wordt altijd vooraf gegaan door één of meerdere
schorsing(en) van de leerling.
o Neem contact op met de onderwijsinspectie over het voornemen tot definitief
verwijderen van de leerling. Definitieve verwijdering kan immers pas nadat er contact
is geweest met de onderwijsinspectie.
o Voor verwijdering dient het bevoegd gezag de ouders, de betrokken groepsleraar en
eventueel de leerling te horen.
o Het bevoegd gezag mag een leerling pas definitief verwijderen als het heeft voldaan
aan de zorgplicht en een andere school heeft gevonden die bereid is om de leerling
toe te laten.
o Als het bevoegd gezag voornemens is de leerling te verwijderen, wordt dit
voornemen schriftelijk aan ouders kenbaar gemaakt. Met deze brief worden ouders
tevens uitgenodigd hun verhaal te doen. Daarnaast wordt in de brief aangekondigd
dat de school op zoek gaat naar een alternatieve school.



Definitieve verwijdering leerling:
o Het bevoegd gezag stelt zowel de inspectie als de leerplichtambtenaar direct
schriftelijk in kennis over het definitieve besluit tot verwijdering.
o Het bevoegd gezag stelt ouders schriftelijk op de hoogte van het besluit tot
definitieve verwijdering. In dit schrijven wordt de reden van verwijdering
aangegeven.



Ouders kunnen bezwaar maken tegen verwijdering:
o Ouders kunnen bezwaar maken tegen verwijdering. Hier moet het bevoegd gezag de
ouders op wijzen. Er zijn regels rond het indienen van bezwaar. De werkwijze voor
het maken van bezwaar is te vinden onder de volgende link:
https://onderwijsgeschillen.nl/thema/verwijdering-leerling-van-school#bezwaar
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