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Voorwoord
Wanneer de school overweegt om een leerling een time-out te geven, te schorsen of te verwijderen,
gelden er spelregels en procedures. Schorsen en verwijderen gebeurt in de praktijk vaak onder (grote)
tijdsdruk. De situatie is uit de hand gelopen en de school is niet meer in staat om de leerling adequaat op
te vangen omdat er sprake is van een crisissituatie.
In dat licht is een weloverwogen stappenplan onontbeerlijk. Ouders moeten vooral de tijd hebben om aan
dit besluit te wennen. Ze zijn partners in het gesprek en zoveel mogelijk moet vermeden worden om
tegenover elkaar te staan.
Soms is dat echter onmogelijk, en is er sprake van een groot verschil van inzicht. In die (maar eigenlijk in
alle) gevallen is het goed om een procedure als leidraad te hebben. In de schoolgidsen moeten in ieder
geval informatie over schorsen en de klachtenregeling zijn opgenomen.
In onderstaand schema is in korte stappen vastgelegd welke procedure gebruikt moet worden.
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TIME – OUT
Voorafgaand:
Wanneer een leerling zich ernstig misdraagt, zal de school daarover regelmatig met de ouders hebben
gesproken. In die gesprekken is het middel van de time – out ook ter sprake geweest. Wanneer de school
deze maatregel gebruikt, zal dat altijd in overleg met de ouders moeten gebeuren. De school blijft
verantwoordelijk voor het onderwijs, ook gedurende de tijd dat de leerling thuis is. De time-out duurt zo
kort mogelijk. Zijn de misdragingen zo ernstig dat er een langere tijd nodig is, dan wordt opgeschaald
naar een schorsing.
Het is van belang dat tijdig gestart wordt met het invullen van een groeidocument en dat er gesprekken
zijn met het ondersteuningsteam.
TIME - OUT
wanneer
wie
voorwaarde
duur

communicatie

Rechten ouders

Bij ernstige misdragingen van de leerling
Door de directeur van de school,
Directie heeft overleg met directeur-bestuurder
In overleg met de directeur – bestuurder vast te stellen, maximaal 1 dag.
De time-out maatregel kan eenmaal met één dag worden verlengd, daarna kan
de leerling voor maximaal één week worden geschorst. In beide gevallen zal de
school contact op nemen met de ouders/ verzorgers.
Voorafgaand aan de time-out: mondeling overleg met de ouders; om
mogelijkheden te onderzoeken en vast te stellen welke periode wordt
gehanteerd.
Na de afspraken over de time out:
De ouders/ verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij
zijn de groepsleerkracht en de directeur aanwezig.
Van het incident en het gesprek met de ouders /verzorgers wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend
en in het leerlingendossier opgeslagen. De ouders/ verzorgers ontvangen een
kopie. Indien ouders/verzorgers niet willen tekenen, dan zal dit op het verslag
vermeld worden.
In de schoolgids staat een regeling over de time –out en schorsen /
verwijderen.
De ouders kunnen een klacht indienen over de schorsing. (Bij de school, het
bevoegd gezag of geschillencommissie.)
In de schoolgids moet informatie staan over de klachtenregeling.
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SCHORSEN
Voorafgaand:
Wanneer de school overgaat tot schorsing is er in het voortraject overleg geweest tussen ouders en
school. De school is tijdig gestart met het invullen van een groeidocument . De ouders zijn dus goed op
de hoogte van de gedragsproblematiek van hun kind en hebben kennis kunnen nemen van de regeling
zoals die is opgenomen in de schoolgids.
Waar mogelijk zijn er gesprekken geweest met het ondersteuningsteam.
SCHORSEN
wanneer
wie
voorwaarde
duur
communicatie

Rechten ouders

Bij ernstige misdragingen van de leerling
Door de directeur van de school, namens het bevoegd gezag
Directie heeft overleg met directeur-bestuurder, die al of niet instemt.
De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijs aan de leerling
De schorsing bedraagt maximaal een week en kan worden verlengd indien er
overleg gaande is over definitieve verwijdering.
De betrokken ouders/ verzorgers worden door de directeur schriftelijk
geïnformeerd over de reden en de duur van de schorsing. Zij worden op school
uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Bij dit gesprek is
tevens de directeur-bestuurder aanwezig.
Van de schorsing en het gesprek met de ouders/ verzorgers wordt een verslag
gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend
en in het leerlingendossier opgeslagen. De ouders/ verzorgers ontvangen een
kopie. Indien ouders/ verzorgers niet willen tekenen, dan zal dit op het verslag
vermeld worden.
Langer dan één dag: door de directeur -bestuurder aan inspectie onder opgaaf
van redenen
De directeur meldt de schorsing aan de inspectie via internet schooldossier.
In de schoolgids staat een regeling over schorsen.
De school blijft gedurende de schorsing in contact met de ouders.
De ouders kunnen naar de civiele rechter stappen. Ze kunnen ook een klacht
indienen over de schorsing. (Bij de school, het bevoegd gezag of
geschillencommissie.)
In de schoolgids moet informatie staan over de klachtenregeling.
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VERWIJDEREN
VERWIJDEREN

Voorafgaand:
Wanneer de school overgaat tot verwijdering is er in het voortraject overleg geweest tussen ouders en
school. Er is sprake geweest van een schorsing; en de school heeft een groeidocument ingevuld. Ook
zijn er gesprekken geweest met het ondersteuningsteam en / of JGT. De school heeft aannemelijk
gemaakt alles te hebben gedaan om de leerling passend onderwijs te bieden (heeft actief en
aantoonbaar gezocht naar andere scholen) en maakt aannemelijk dat er sprake is
handelingsverlegenheid van de school. De leerling is een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving. De
ouders zijn dus goed op de hoogte van de gedragsproblematiek van hun kind en hebben kennis
kunnen nemen van de regeling zoals die is opgenomen in de schoolgids.
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wanneer

Bij zeer ernstige misdragingen, langdurig, en waarbij de veiligheid van andere
leerlingen en / of personeel aan de orde is. Op de site van de inspectie staan de
onderstaande omschrijvingen:
• een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal onderwijs
• voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag
• ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken

wie

Door bevoegd gezag, na overleg met de directeur van de school. De beslissing
over verwijdering van een leerling ligt bij het bevoegd gezag van een school.

voorwaarde

Directie heeft overleg met directeur-bestuurder, die al of niet instemt.
Voordat de beslissing wordt genomen, dient de directeur-bestuurder de betrokken
groepsleerkracht en de directeur te horen.
De school mag een kind pas verwijderen als het een nieuwe school voor dat kind
heeft gevonden of dat aantoonbaar is dat de bestuurder, gedurende acht weken,
er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen.

duur

Onbepaald, maar zo kort mogelijk; zorgplicht blijft bij de school liggen.

communicatie

Vooraf: de directeur van de school informeert de directeur-bestuurder
Vooraf: de directeur-bestuurder hoort de ouders, de leerling en de betrokken
leerkracht
Na het besluit van de directeur-bestuurder, licht hij de leerplichtambtenaar in over
het besluit, onder opgaaf van redenen
Directeur-bestuurder wijst de ouders op het recht van bezwaar maken.
Van het gesprek tussen de directeur-bestuurder, directie en leerkracht wordt een
verslag gemaakt wat aan de ouders/ verzorgers ter kennis wordt gesteld en door
de ouders/ verzorgers voor gezien wordt getekend.
De school blijft in contact met de ouders.

Rechten ouders

http://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/primair-onderwijs/bezwaarmaken-tegen-verwijdering
Ouders kunnen bezwaar maken tegen verwijdering binnen zes weken bij het
bevoegd gezag van de school
Bevoegd gezag moet de ouders horen en binnen 10 weken na verwijdering van
een leerling en beslissing nemen.
Ouders hebben recht op inzage van het volledige dossier
Tijdens de bezwaarprocedure kan de school het kind blijven weigeren. Als de
ouders erop staan dat de school het kind wel toelaat kunnen de ouders een kort
geding aanspannen bij de civiele rechter. Ouders moeten zich wel laten
vertegenwoordigen door een advocaat.
Na de bezwaarprocedure: als de school vasthoudt aan de verwijdering van het
kind, kunnen de ouders de zaak voorleggen aan de civiele rechter. De ouders
moeten zich wel laten vertegenwoordigen door een advocaat.
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