VERWIJDERING EN SCHORSING VAN LEERLINGEN
Algemeen
Wanneer er problemen ontstaan, kan overgegaan worden tot verwijdering of schorsing van
een leerling. Onder problemen kan onder andere worden verstaan een zodanig wangedrag
van een leerling dat daardoor de rust of de veiligheid op de school ernstig wordt verstoord of
het systematisch overtreden door de leerling en / of diens ouders van de in de school
geldende en aan de ouders en de leerlingen kenbaar gemaakte gedragsregels. Onder
ouders wordt in dit stappenplan tevens verstaan verzorgers of voogden.

Procedure
Voor verwijdering en / of schorsing van een leerling, wordt de volgende procedure gevolgd
(verkorte weergave).
1. In eerste instantie zal er een gesprek plaatsvinden tussen de betrokken groepsleerkracht
en de ouders van de leerling. Wordt er geen overeenstemming bereikt over een oplossing
van de problemen, dan zal de directeur het bevoegd gezag over de desbetreffende
problematiek inlichten.
2. Het bevoegd gezag hoort groepsleerkracht, directeur en ouders.
3. Indien blijkt dat na het bedoelde gesprek de problemen niet zijn opgelost en ook geen
aanwijsbare verbetering zich aftekent, dan besluit het bevoegd gezag tot definitieve
verwijdering van de betrokken leerling van de school. Deze verwijdering mag slechts
plaatsvinden nadat het bevoegd gezag er voor heeft zorg gedragen dat het bevoegd
gezag van een andere school voor basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs
bereid is de betrokken leerling toe te laten. De leerling kan tevens worden verwijderd
indien het bevoegd gezag binnen de termijn van 8 weken zonder succes een
verwijsschool heeft kunnen vinden. Alvorens hiertoe over te gaan, hoort het bevoegd
gezag nogmaals de ouders van de leerling alsmede de betrokken groepsleerkracht. Dit
besluit wordt zo spoedig mogelijk (schriftelijk) aan de ouders meegedeeld.
4. Indien de aanwezigheid van de betrokken leerling het belang van (de) andere
leerlingen, de leerkrachten of de voortgang van het onderwijsproces in het gedrang
brengt, kan het bevoegd gezag besluiten een leerling gedurende (een gedeelte van) de
in punt 3 genoemde termijn waarbinnen gezocht wordt naar een andere school, welke
termijn maximaal 8 weken kan duren, de leerling niet langer tot de school toe te laten. De
ouders van de betrokken leerling worden onmiddellijk van dit besluit op de hoogte
gebracht via een aangetekende brief. Een onderbreking in de schoolloopbaan van de
betrokken leerling zal getracht worden te voorkomen. Dit besluit kan slechts worden
genomen in combinatie met een besluit, zoals staat omschreven in punt 3.
5. Binnen 6 weken na ontvangst van de aangetekende brief, bedoeld onder punt 4, kunnen
de ouders bij het bevoegd gezag schriftelijk bezwaar maken tegen het besluit.
6. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Alvorens te beslissen over het bezwaarschrift hoort het bevoegd gezag de ouders.
Gedurende deze periode en de onder punt 6 genoemde periode blijft het besluit tot
definitieve
verwijdering
van
de
leerling
van
kracht.
Dit houdt in dat indien:
 de betrokken leerling toegelaten wordt op een andere school,
 dan wel indien de onder punt 4 bedoelde termijn van 8 weken reeds is verstreken of
wanneer het bevoegd gezag de leerling heeft geschorst, de leerling de school
derhalve niet zal mogen bezoeken.

Aanvullend
Voorts heeft de directeur de bevoegdheid tot schorsing van een leerling voor ten hoogste
3 schooldagen. De directeur stelt onverwijld de ouders van de betrokken leerling hiervan in
kennis. De schorsing kan zowel afzonderlijk worden toegepast als in de loop van de hiervoor
onder de punten 1 tot en met 6 aangegeven procedure.

