
 

 

   

  

   Protocol  Schorsing  en  verwijdering 

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van een ernstig ongewenst gedrag 
door een leerling. Hierbij is sprake van psychisch of lichamelijk letsel bij anderen 
op school. 

We hanteren – indien nodig-  3 soorten maatregelen: 

1. Time – out 
2. Schorsing 
3. Verwijdering 
 

ad.1 Time – out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 
a. de leerling wordt voor de rest van de dag buiten de groep geplaatst.  
b. de ouders worden  van het incident en de time-out gelijk op de hoogte gebracht.    
 
De time-out maatregel kan met maximaal 1 dag verlegd worden; hiertoe wordt besloten 
na overleg met de ouders / verzorgers 
 
 
ad.2. Schorsing 

➢   Schorsing vindt plaats t.a.v. een leerling die (in het schooljaar) al eerder te maken 
heeft gehad met een time – out maatregel 

➢   Schorsing vindt plaats na overleg met de ouders / verzorgers.  
➢   Schorsing houdt in dat de leerling de toegang tot de school ontzegd wordt. 
➢   Schorsing kan gedurende maximaal 1 week plaatsvinden 
➢   De ouders / verzorgers worden gedurende deze maatregel uitgenodigd voor een 

gesprek op school. Hierbij is o.m. de groepsleerkracht en een lid van de directie 
aanwezig. In dit gesprek worden nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden verkend. 
Ook komen de (on)mogelijkheden van de opvang van de leerling op school ter 
sprake 

➢   Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 
verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier 
opgeslagen;  daarnaast staat ook een digitale melding in Parnassys. 

  
 
Dit verslag wordt ter kennisgeving ook verstuurd aan: 

➢   De Directeur – Bestuurder, dhr. R.Tromp 



➢   de ambtenaar leerplichtzaken 
➢   de Inspectie v.h. onderwijs 

 
De ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het 
bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep 
 
 
ad.3 Verwijdering 
 

➢   Bij het zich meermalen 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 

 
De volgende voorwaarden gelden: 
 

➢   Verwijdering is een beslissing van het bevoegd gezag 
➢   Voordat een beslissing wordt genomen, dient het bevoegd gezag de ouders, de 

directie en de leerkracht te horen in een gesprek 
➢   Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt aan de ouders voor 

ondertekening aangeboden 
 
 

Het verslag wordt ter kennisneming gestuurd aan: 
 

➢   de ambtenaar leerplichtzaken 
➢   de inspectie van het onderwijs 

 
Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het 
voornemen tot verwijdering. De ouders worden gewezen op de mogelijkheid een 
bezwaarschrift in te dienen. 
 

➢   ouders krijgen de mogelijkheid om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te 
dienen 

➢   Het bevoegd gezag is verplicht om de ouders te horen over het bezwaarschrift 
➢   Het bevoegd gezag neemt een definitieve beslissing binnen 4 weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift 
➢   Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een 

school voor speciaal basisonderwijs is gevonden om de leerling op te nemen 
➢   Een besluit tot verwijdering kan ook genomen worden als aantoonbaar is dat dat 

het bevoegd gezag, gedurende 8 weken er alles aan heeft gedaan om de leerling 
elders geplaatst te krijgen.  

 
 
 
 
 
 
 
Opmerkingen: 
 



➢   Time – out is geen strafmaatregel, maar een ordemaatregel; daarom alleen een 
aantekening in het (digitale) dossier van de leerling 

➢   Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen wordt belemmerd. Dan 
moeten passende maatregelen genomen worden, bijv. het wel tot de school 
toelaten voor het doen van deze toets 

➢   Tijdens de schorsing wordt werkmateriaal ter beschikking gesteld om thuis te 
maken 

➢   De schorsing bedraagt maximaal 2 weken en kan 1 x verlengd worden 


