Schorsing van een leerling is met name aan de orde wanneer de directeur bij ernstig ongewenst
gedrag van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken naar een
oplossing.
Bij ernstig ongewenst gedrag van leerlingen, wordt geregistreerd wat er is gebeurd (ook t.a.v.
preventieve maatregelen ter voorkoming van ongewenst gedrag), welke afspraken zijn gemaakt
en welke besluiten zijn genomen.
De rapportage wordt opgeslagen in het leerlingendossier. Ouders hebben recht van inzage in het
leerlingendossier van hun kind volgens de daarvoor geldende regels.
O.a. de volgende gebeurtenissen kunnen aanleiding zijn tot schorsing:
 Herhaaldelijk niet gedragen volgens schoolregels;
 Het in gevaar brengen van andere leerlingen, ouders en/of personeel;
 Verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere leerlingen, ouders en/of personeel.
Voorbeelden van verbaal geweld: iemand dreigend toespreken in combinatie met stemverheffing
en/of gebaren, die als bedreigend kunnen worden opgevat; dreigementen tot beschadiging van
eigendommen van betrokkene of de school; dreigementen over te gaan tot fysiek geweld tegen
betrokkene en/of haar of zijn familie en/of de school. Onder verbaal geweld rekenen we ook
bedreigingen via sociale media, wanneer deze activiteiten tijdens de schooltijd en/of op school
(terrein) plaatsvinden.
Voorbeelden van fysiek geweld: slaan, schoppen, bijten, krabben, enz.; bedreiging met en/of gebruik
van een wapen of een voorwerp dat als een wapen kan worden gebruikt; beschadiging en/of vernielen
van eigendommen van leerlingen, personeel, andere ouders of de school.
In het geval dat de schoolregels herhaaldelijk niet nageleefd worden, dient er, alvorens tot
schorsing wordt overgegaan, minimaal twee keer gewaarschuwd te zijn in de vorm van een
gesprek met leerling en ouders. Deze gesprekken worden vastgelegd in een verslag dat door
ouders voor akkoord getekend moet worden. Indien ouders niet willen tekenen, maakt de
directeur hier een aantekening van in het verslag.
In het geval dat door een leerling de veiligheid voor andere leerlingen en/of personeel en/of
ouders in gedrang komt, kan onmiddellijk en zonder wa arschuwing overgegaan worden tot
schorsing.
Procedure voor schorsing:



Het bestuur heeft de bevoegdheid om tot een schorsing over te gaan gemandateerd aan de
directeur;



Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na een gesprek met de leerling en
de groepsleerkracht. De ouders worden zo mogelijk voorafgaand aan het
schorsingsbesluit over het voornemen gehoord. Als de omstandigheden van het geval
zodanig zijn dat de leerling per direct geschorst dient te worden, dan worden de ouders
na het schorsingsbesluit gehoord;
Schorsing van een leerling dient op basis van een gegronde reden te geschieden;
De duur van de schorsing is minimaal één schooldag en maximaal vijf schooldagen ,
waarna er afspraken worden gemaakt over (voorwaarden m.b.t.) het weer toe laten van
de leerling op de school;
De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit
worden vermeld: de reden(en) voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van schorsing en
eventuele andere genomen maatregelen;
Een afschrift van deze mededeling wordt verzonden aan het bestuur van de stichting;
De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te
voorkomen dat deze een achterstand oploopt;
De directeur stelt de inspectie in kennis van de schorsing en de redenen daarvoor als de
schorsing langer dan een dag duurt via een formulier dat in het internet schooldossier
(ISD) is opgenomen;
Er is geen formele mogelijkheid voor ouders om tegen het schorsingsbesluit bezwaar te
maken.









Wanneer schorsing geen oplossing meer biedt, kan worden overgegaan tot verwijdering van de
leerling.
Verwijdering van een leerling is een maatregel die slechts in het uiterste geval en uiterst
zorgvuldig genomen wordt conform de wettelijk vastgestelde procedure. Alleen het bestuur kan
een verwijderingsbesluit nemen.
Verwijdering is aan de orde bij ernstig wangedrag van de leerling en/of de ouders.
Procedure voor verwijdering:
 De directeur stelt aan het bestuur een dossier ter beschikking, waarin is bijgehouden
welke problemen zijn opgetreden, wat de school er aan gedaan heeft om ze op te lossen
om verwijdering van de leerling te voorkomen. Tevens is hierin opgenomen een
schriftelijke waarschuwing aan de (ouders van de) leerling, waarbij gewezen wordt op
mogelijke verwijdering als het wangedrag aanhoudt;
 Het bestuur hoort zo snel mogelijk de directeur en de betrokken leerkracht(en);
 Het bestuur stelt de ouders schriftelijk in kennis van het voornemen tot verwijdering en
nodigt de ouders uit voor een gesprek in het kader van ‘hoor-wederhoor’. Van dit gesprek
wordt een verslag gemaakt;
 Het bestuur besluit hierna of verwijdering plaatsvindt. Indien dat het geval is, wordt het
verwijderingsbesluit met redenen omkleed (waaronder de afweging tussen het belang van
de school bij verwijdering en het belang van de leerling om op de school te blijven)
schriftelijk aan de ouders medegedeeld;
 Het definitieve besluit tot verwijdering van een leerling kan pas worden genomen nadat
het bestuur ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te
laten(in het kader van de zorgplicht). Deze andere school wordt vermeld in het
verwijderingsbesluit;
 In het verwijderingsbesluit wordt vermeld dat de ouders binnen 6 weken na dagtekening
schriftelijk tegen het besluit bezwaar kunnen maken bij het bestuur;
 De leerplichtambtenaar wordt van het voornemen en het verwijderingsbesluit in kennis
gesteld door het bestuur;
 Als de ouders geen bezwaar aantekenen, wordt het besluit na zes weken definitief;
 Indien ouders bezwaar maken, hoort het bestuur hen over dit bezwaarschrift;
 Het bestuur neemt binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift een besluit en
brengt de ouders gemotiveerd en per aangetekende brief van de beslissing op het
bezwaar op de hoogte;
 Leggen de ouders zich neer bij het besluit, dan wordt het besluit per direct definitief;
 Leggen de ouders zich niet neer bij het besluit, dan kunnen zij het besluit aanvechten via
de civiele rechter
 De beslissing tot definitieve verwijdering wordt kenbaar gemaakt aan de
leerplichtambtenaar.
Verwijdering van een leerling is ook mogelijk indien de school niet aan de ondersteuningsbehoefte
van een leerling kan voldoen.
Indien zich voor een leerling de vraag naar extra ondersteuning aandient, moet de school eerst
zelf proberen de gevraagde ondersteuning te bieden. Voor de school geldt een onderzoeksplicht
ter beoordeling van de vraag of de school aan de ondersteuningsbeho efte van de leerling kan
voldoen. Daar moet het schoolondersteuningsplan bij worden betrokken alsmede het
samenwerkingsverband Passend Onderwijs.
Wanneer de school de ondersteuning niet zelf kan bieden, moet het voor een plek op een andere
school zorgen. Over een dergelijke beslissing moet overleg worden gevoerd met de ouders en
het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De binnen het samenwerkingsverband geldende
procedures moeten dan worden gevolgd.
De procedure voor deze verwijdering is gelijk aan de bovenomschreven procedure bij verwijdering
wegens wangedrag maar kent een andere aanleiding en motivering.

Ouders kunnen een geschil met de school over een verwijdering melden bij een onafhankelijke
Geschillencommissie Passend Onderwijs (http://onderwijsgeschillen.nl/content/verzoekschrift gpo-indienen). Melding kan met behulp van een formulier dat via de site kan worden gedownload
dat kan worden gestuurd naar: Onderwijsgeschillen t.a.v. de Geschillencommissie passend onderwijs,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht of per e-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.
Deze Commissie brengt een niet bindend advies uit aan het bestuur waartegen geen bezwaar of
beroep kan worden aangetekend.

