Protocol schorsing van leerlingen
Vastgesteld door bestuur en MT op 18 maart 2019

Wetgeving




Wet Primair Onderwijs, artikel 40c, lid 1, 2 en 3 (po)
Wet Voortgezet Onderwijs, artikel 27 (vo)
Inrichtingsbesluit WVO, artikel 13, 14 en 15 (vo)

Onderscheid time-out, schorsing en verwijdering





Time-out: de schoolleider ontzegt de leerling met onmiddellijke ingang de toegang tot de les voor een
dag als officieuze ordemaatregel en informeert hierover de bestuurder. Als de time-out wordt
verlengd (tot maximaal een week), is er voor die verlenging sprake van een schorsing.
Schorsing: de schoolleider ontzegt na een zeer ernstig incident/wangedrag een leerling de toegang tot
de les, voor maximaal een week en informeert ouders en inspectie hierover schriftelijk.
Verwijderen: Na het horen van (de leerling en) de ouders en na overleg met de inspectie kan het
bevoegd gezag een leerling permanent van school verwijderen, schriftelijk en met redenen omkleed.
Als het overleg met de inspectie langer duurt dan een week, kan de schorsing verlengd worden.
o Met de invoering van passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden
voordat het bestuur een andere school bereid heeft gevonden om de leerling toe te laten en
hierover constructief overleg heeft gevoerd met de betrokken ouders. Bij verwijdering van
een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling terecht kan op
een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van
verwijdering.

Hieronder het protocol voor schorsen, po en vo.
In bijlage 1 staat een voorbeeldtekst ten behoeve van schoolgids/website. In bijlage 2 een voorbeeldbrief aan
ouders. Bijlage 3 is een verwijzing naar het boek “In plaats van schorsen”, dat alternatieven geeft.

Protocol schorsing
Als een leerling betrokken is bij een zeer ernstig incident of als de leerling herhaaldelijk betrokken is bij een
ernstig incident, kan de schoolleider deze leerling schorsen. Daarbij moet de schoolleider/rector aan de
volgende randvoorwaarden voldoen:
1.

Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze
maatregel en om goedkeuring gevraagd.
2. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de les ontzegd.
3. Voor zover mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van
de leerling gewaarborgd kan worden.
 Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of
eindtoetsen) wordt belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school
toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar stellen van
(thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.
4. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd over het besluit tot schorsing .
5. De schorsing bedraagt maximaal één week.
6. Vanaf dag 2 dient de inspectie geïnformeerd te worden middels het “meldingsformulier schorsing en
verwijdering” in het Internet Schooldossier.
7. De betrokken ouders/verzorgers worden door de schoolleider schriftelijk 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 de
school aan de orde komen. (Zie bijlage 2)
8. Ouders kunnen bezwaar maken bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist
uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.
9. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt.
10. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier
opgeslagen.
11. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan het bevoegd gezag, de ambtenaar leerplichtzaken,
de inspectie onderwijs.

Bijlage 1: Voorbeeld Protocol schorsing en verwijdering
Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school (zoals verwoord in
het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of als er sprake is van ernstige
verstoringen op het gebied van veiligheid of orde kan de schoolleider besluiten deze leerling te schorsen dan
wel van de school te verwijderen. Voorafgaande aan het traject van schorsing en of verwijdering kan er een
time out worden ingezet. Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn
om tot verwijdering over te gaan. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer dit een bedreiging
of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie. De beslissing tot schorsing of
verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht (eventueel een ander personeelslid) en de ouders over het
voornemen tot schorsing of verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de
schoolleider medegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, binnen 6 weken
na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen.
Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen. Het volledige
protocol schorsen en verwijderen van leerlingen is te vinden op [website school].

Bijlage 2: Voorbeeld schorsingsbrief
[Plaats], [datum]
Geachte heer/mevrouw……,
Hierbij delen wij u mede, dat wij uw zoon/dochter naam ... dagen schorsen. Uw kind
wordt voor deze periode dus de toegang tot de les ontzegd/ wordt voor vervangende
werkzaamheden op school verwacht om … in [klas/lokaal].
De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:
1. [reden schorsing]
2. [ voorgeschiedenis]
3. [reeds genomen stappen]
Gesprek
Wij verwachten u op [datum en tijd] op school om met ons te kijken naar oplossingen om
mogelijke verwijdering in de toekomst te voorkomen.
Bij dit gesprek is/zijn eveneens aanwezig [naam, functie].
Mogelijkheid bezwaar
Tegen het besluit tot schorsing kunt u bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen zes
weken bij ons binnen te zijn.
Hoogachtend,
[naam schoolleider school], directeur/rector

Bijlage 3: In plaats van schorsen (Ruigrok & Oostrik)
Dit boek biedt mogelijkheden om met ongewenst gedrag om te gaan op een manier, en vanuit een
pedagogisch klimaat, waar iedereen beter van wordt.
Schorsing is vaak een manier waarop de school tegen een leerling zegt:
“We kunnen je niet handhaven en moeten je afwijzen.” Wanneer de
ideeën uit dit boek een plek hebben gevonden, kan een school bij een
schorsing zeggen: “We bieden jou mogelijkheden om wat je aangericht
hebt te herstellen. Als jij daar geen gebruik van wilt maken is dat jouw
keus, maar dan pas jij niet binnen deze school.”

