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Protocol waarschuwingsmaatregel, schorsing en verwijdering van
leerlingen
Dit protocol treedt in werking wanneer er sprake is van ernstig grensoverschrijdend gedrag
door een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. De
veiligheid van medeleerlingen, leerkrachten en niet in de laatste plaats van de leerling zelf
komt in gevaar en kan op zo’n moment niet meer door de school worden gewaarborgd. De
school kan, afhankelijk van de ernst van het incident en/of de mate waarin een dergelijk
incident eerder is voorgevallen, over gaan op de volgende drie maatregelen:
1. Waarschuwingsmaatregel
2. Schorsing
3. Verwijdering
NOTE; ‘ directie’ van de school is de meerschools directeur en de directeur/locatieleider van
de school

1. Waarschuwingsmaatregel
Een ernstig incident leidt tot een waarschuwingsmaatregel met onmiddellijke ingang. Hierbij
gelden de volgende voorwaarden:
•

Wat?
In geval van een waarschuwingsmaatregel wordt de leerling de toegang tot de eigen klas
tijdelijk ontzegd. Gedurende de waarschuwingsmaatregel heeft de leerling geen
contactmomenten met de eigen klas, ook niet tijdens pauzes of andere activiteiten.

•

Waarom?
De waarschuwingsmaatregel is een ordemaatregel. Het doel van de
waarschuwingsmaatregel is dan ook de betrokkenen, waaronder de klas en de leerling
zelf, een adempauze te geven na het voorgevallen incident. Daarnaast dient de
waarschuwingsmaatregel als signaal om de ernst van de situatie te benadrukken.

•

Door wie?
De waarschuwingsmaatregel kan alleen worden toegepast door de meerschools
directeur van de school en na goedkeuring van de Verenigingsdirecteur ‘Vechtstreek en
Venen’ als bevoegd gezag (note; Het bestuur van ‘Vechtstreek en Venen’ heeft deze taak
gemandateerd aan de verenigingsdirecteur)..

•

Hoe lang?
De directie bepaalt bij aanvang van de maatregel hoe lang de waarschuwingsmaatregel
(1 of maximaal 2 dagen) nodig is.
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•

Waar?
De directie bepaalt waar in de school de waarschuwingsmaatregel wordt doorgebracht.
Dit moet een plek zijn waar toezicht kan worden gehouden op de leerling, bij voorkeur
bij een andere leerkracht in de klas. De toezichthoudende leerkracht is gedurende de
waarschuwingsmaatregel verantwoordelijk voor de leerling en draagt zorg voor de
(didactische) instructies die de leerling nodig heeft voor het te maken schoolwerk.

•

Ouders
De ouders/verzorgers worden onmiddellijk op de hoogte gebracht van het incident en de
motivatie voor het overgaan tot een waarschuwingsmaatregel . De ouders/verzorgers
worden voorafgaand aan- of bij aanvang van de waarschuwingsmaatregel op school
uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de situatie, is de groepsleerkracht, de
intern begeleider en de locatieleider van de school aanwezig. Bij het aflopen van de
waarschuwingsmaatregel is er wederom een gesprek met ouders om de
waarschuwingsmaatregel te evalueren, vooruit te kijken en te bespreken wat er nodig is
om een volgend incident te voorkomen.

•

Verslaglegging
Er wordt een verslag gemaakt van het voorgevallen incident, de invulling van de
waarschuwingsmaatregel en het gesprek met ouders/verzorgers. Dit verslag wordt door
de ouders/verzorgers ondertekend voor gezien en opgenomen in het leerlingendossier.

2. Schorsing
Mocht er aanleiding zijn om over te gaan tot een schorsingsmaatregel, dan gebeurt dit
conform artikel 40c ‘Schorsing van leerlingen’ van de Wet op het primair onderwijs (WPO).
•

Wat?
Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school tijdelijk ontzegd.
Schorsing van een leerling vindt in principe pas plaats na overleg met de ouders en de
groepsleerkracht en locatieleider/directeur. Schorsing is aan de orde wanneer een
schoolbestuur (m.a.w. de verenigingsdirecteur) of directie bij ernstig wangedrag van een
leerling, of van de ouders van een leerling, moet optreden en er tijd nodig is voor het
zoeken naar een oplossing. Wanneer schorsing noodzakelijk blijkt worden er
maatregelen getroffen om de voortgang van het leerproces van de leerling zo veel
mogelijk te waarborgen. 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.

•

Waarom?
Schorsing kan dienen als corrigerende maatregel wanneer met eerder genomen
maatregelen niet het beoogde effect is bereikt. Ook kan schorsing als onmiddellijke
maatregel dienen om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen.

•

Door wie?
De formele schorsing kan alleen worden toegepast door het bestuur ‘Vechtstreek en
Venen’. Het bestuur van ‘Vechtstreek en Venen’ heeft deze taak gemandateerd aan de
verenigingsdirecteur.
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•

Hoe lang?
Een leerling kan door de verenigingsdirecteur nooit voor onbepaalde tijd worden
geschorst. De schorsing bedraagt, met opgave van redenen, ten hoogste één week, dat
wil zeggen 5 schooldagen1. Een leerling kan niet herhaaldelijk worden geschorst voor een
zelfde incident. Een schorsing kan alleen opnieuw worden toegepast wanneer er sprake
is van een nieuw incident.

•

Procedure
1. Gesprek met ouders/verzorgers en leerkracht voorafgaand aan schorsingsbesluit
Voordat wordt overgegaan op een schorsingsmaatregel gaat de directie van de
school in gesprek met de ouders/verzorgers en de groepsleerkracht. dit gesprek
worden nadrukkelijk oplossingen verkend, waarbij de mogelijkheden en
onmogelijkheden van de opvang van de leerling op school in de vorm van
bijvoorbeeld een waarschuwingsmaatregel aan de orde komen.
2. Besluit tot schorsing door verenigingsdirecteur
Wanneer een waarschuwingsmaatregel niet passend blijkt te zijn, wordt de
verenigingsdirecteur betrokken. Deze kan besluiten over te gaan tot een
schorsingsmaatregel. De school geeft de geschorste leerling ruim voldoende
huiswerk mee, om een achterstand in het schoolwerk te voorkomen.
3. Schriftelijke mededeling aan ouders/verzorgers door verenigingsdirecteur
Het schorsingsbesluit wordt door de verenigingsdirecteur schriftelijk medegedeeld
aan ouders/verzorgers2. In dit besluit wordt de motivatie voor het schorsingsbesluit3,
de aanvang en tijdsduur van schorsing en eventuele andere genomen maatregelen.
vermeld. Daarnaast worden ouders in deze brief gewezen op de mogelijkheid
schriftelijk bezwaar te kunnen maken tegen de beslissing. De directeur neemt zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 dagen na ontvangst van het bezwaarschrift,
een besluit. Gedurende de behandeling van het bezwaar kan de leerling de toegang
tot de lessen wel worden ontzegd.
4. Kennisgeving leerplichtambtenaar bij schorsing van meer dan één dag
Bij schorsing van meer dan één dag wordt een kopie van de brief aan ouders
verstuurd aan de leerplichtambtenaar.
5. Kennisgeving onderwijsinspecteur bij schorsing van meer dan één dag
In geval van een schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt de
verenigingsdirecteur de leerplichtambtenaar schriftelijk en met opgave van redenen
in kennis. Dit gebeurt via het meldingsformulier in het internet schooldossier (ISD).
6. Gesprek met ouders en leerkracht over vervolg
Bij het aflopen van de schorsing voert de directie wederom een gesprek met ouders,

1

Wet op het Primair Onderwijs, Schorsing, Artikel 40c:3

2

Wet op het Primair Onderwijs, Schorsing, Artikel 40c:2
Wet op het Primair Onderwijs, Schorsing, Artikel 40c:1

3
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leerling en groepsleerkracht om de schorsing te evalueren, maar vooral om vooruit te
kijken en te bespreken wat er nodig is om een volgend incident te voorkomen.
7. Verslaglegging
Er wordt door de directie een verslag gemaakt van het voorgevallen incident, de
schorsing en het gesprek met ouders. Dit verslag wordt door de ouders/verzorgers
ondertekend voor gezien en opgenomen in het leerlingendossier. Een kopie van dit
verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan de verenigingsdirecteur en de
leerplichtambtenaar.
3. Verwijdering
Mocht er aanleiding zijn om een procedure van verwijdering in gang te zetten, dan gebeurt
dit conform artikel 40 “Toelating en verwijdering van leerlingen” van de Wet op het primair
onderwijs (WPO). 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 leerling heeft dan geen toegang meer tot de school.
•

Waarom/wanneer?
- Vechtstreek en Venen kan besluiten een leerling te verwijderen als er sprake is van
(herhaaldelijk) ernstig wangedrag van de leerling en/of ouders waardoor de
veiligheid van leerlingen en/of personeel en/of ouders niet gewaarborgd kan
worden. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld zijn mishandeling, diefstal of het
herhaald negeren van een schoolregel; verwijdering is dan een sanctie.
- de school niet aan de zorgbehoefte van de leerling kan voldoen.

•

Door wie?
De beslissing over verwijdering van leerlingen berust bij de verenigingsdirecteur van
‘Vechtstreek en Venen’.

•

Procedure
Voordat wordt besloten tot verwijdering over te gaan, gaat de verenigingsdirecteur in
gesprek met de betrokken directie, groepsleerkracht en ouders. Indien van toepassing
wordt er tevens overlegd over de (on)mogelijkheden met deskundigen zoals intern- en
ambulant begeleiders. Definitieve verwijdering van een leerling vindt pas plaats wanneer
‘Vechtstreek en Venen’ een andere (reguliere of speciale) school heeft gevonden die
bereid is de leerling toe te laten.4
1. Gesprek met ouders/verzorgers en leerkracht voorafgaand aan verwijderingsbesluit
Voordat wordt overgegaan op verwijdering gaat de directie in gesprek met de
ouders/verzorgers en de groepsleerkracht. In dit gesprek worden nadrukkelijk
alternatieven voor verwijdering verkend. De ouders ontvangen een verslag van het
gesprek. Dit verslag bevat tevens een beschrijving van het incident. Ouders tekenen
het verslag voor gezien.
2. Advies tot verwijdering aan verenigingsdirecteur
Wanneer er na uitgebreide gesprekken met betrokkenen, in ieder geval ouders en
groepsleerkracht, geen alternatieven voor verwijdering zijn gevonden kan de directie

4

Wet op het Primair Onderwijs, Toelating en verwijdering van leerlingen, artikel 40:11
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de verenigingsdirecteur adviseren tot verwijdering over te gaan. In deze wordt de
leerplichtambtenaar geconsulteerd.
3. Gesprek met ouders/verzorgers door verenigingsdirecteur
Voor dat de verenigingsdirecteur over gaat tot een verwijderingsbesluit worden
ouders in de gelegenheid gesteld om hun kant van de zaak toe te lichten en hun
overwegingen uit te leggen aan de verenigingsdirecteur. Van dit gesprek wordt een
verslag gemaakt en door ouders voor gezien getekend.
4. Schriftelijke mededeling aan ouders/verzorgers door verenigingsdirecteur
Als de verenigingsdirecteur op basis van de informatie van de schoolleiding en het
gesprek met ouders besluit om toch verwijdering in gang te zetten (andere school
zoeken), worden ouders hierover schriftelijk geïnformeerd. De verenigingsdirecteur
geeft in deze brief een inhoudelijke motivatie van het besluit. Tevens worden ouders
schriftelijk gewezen op de mogelijkheid om binnen 6 weken na ontvangst schriftelijk
bezwaar te maken tegen de beslissing. De school moet ouders tijdens de
bezwaarprocedure desgevraagd in de gelegenheid stellen om kennis te nemen van
de adviezen en rapporten die zijn gebruikt bij het besluit tot verwijdering van de
leerling. Als ouders in bezwaar gaan, beslist de verenigingsdirecteur binnen 4 weken
na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te beslissen hoort de verenigingsdirecteur
(opnieuw) de ouders. Gedurende de bezwaarfase kan de verwijdering nog niet
definitief worden gemaakt (Bron: Wet op het Primair Onderwijs, artikel 63:2).5
Tijdens de bezwaarprocedure hoeft de school de leerling niet toe te laten. Ouders
hebben de mogelijkheid een kort geding aan te spannen bij de civiele rechter en om
een voorlopige voorziening vragen. De wettelijke regeling voor het Bijzonder
Onderwijs is hierin van toepassing.
5. Kennisgeving leerplichtambtenaar bij verwijdering
Bij een verwijderingsbesluit wordt direct een kopie van de brief aan ouders ter
kennisgeving verstuurd aan de leerplichtambtenaar.
6. Kennisgeving onderwijsinspecteur bij verwijdering
In geval van verwijdering stelt de verenigingsdirecteur de onderwijsinspecteur
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis. Dit gebeurt via het
meldingsformulier in het internet schooldossier (ISD).
7. Intensief op zoek naar een andere school voor de leerling
Een leerling kan pas definitief worden verwijderd wanneer is voldaan aan de
zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten. De
verenigingsdirecteur en de directie moeten in alle gevallen een nieuwe school voor
de leerling vinden. Onder een andere school kan ook worden verstaan een school
voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of
een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs (Bron: Wet op het
Primair Onderwijs, artikel 40:11).

4. Toegangsontzegging voor ouders
5

Wet op het Primair Onderwijs, Beslissingen bijzonder onderwijs inzake toelating en verwijdering en
bezwaarprocedure, artikel 63:2
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Ernstig grensoverschrijdend gedrag van ouders van een leerling kan aanleiding zijn de
desbetreffende leerling te schorsen of verwijderen. Voorafgaand aan een besluit tot
schorsing of verwijdering van de leerling op grond van het gedrag van ouders kan de
maatregel toegangsontzegging voor ouders worden toegepast.
•

Wat?
Er zijn meerdere vormen van toegangsontzegging mogelijk. De inhoud van de maatregel
is afhankelijk van de situatie. Vormen van toegangsontzegging zijn: een pleinverbod,
schoolverbod, geen contact met de leerkracht, geen toegang tot de school tijdens- en
vlak voor en na schooltijd.

•

Waarom/wanneer?
Vechtstreek en Venen kan besluiten ouders van een leerling de toegang tot de school te
ontzeggen als zij ernstig grensoverschrijdend gedrag vertonen waarbij de school de
veiligheid van leerlingen, leerkrachten en ouders niet meer kan waarborgen.

•

Door wie?
De beslissing over toegangsontzegging voor ouders berust bij de verenigingsdirecteur
van ‘Vechtstreek en Venen’.

•

Procedure
1. Gesprek met ouders voorafgaand aan besluit toegangsontzegging
Voordat deze maatregel wordt genomen vindt er een gesprek plaats tussen de
verenigingsdirecteur, de meerschools directeur en directie van de school en ouders
waarin de mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken.
2. Schriftelijke mededeling aan ouders door verenigingsdirecteur
Wanneer de maatregel wordt toegepast deelt de verenigingsdirecteur dit met een
schriftelijke onderbouwing mede aan ouders. Een besluit tot toegangsontzegging wordt
genomen voor een afgebakende periode. Een kopie van deze brief wordt verstuurd aan
de inspectie en de (lokale) politie.
3. Gesprek met ouders voorafgaand aan opheffing maatregel
Voorafgaand aan de opheffing van de toegangsontzegging is een gesprek tussen ouders,
de directie noodzakelijk. In dit gesprek worden afspraken gemaakt over het vervolg en
de voorwaarden die de school stelt aan het gedrag van ouders. Wanneer er geen
overeenstemming wordt bereikt kan de maatregel, indien nodig in een andere vorm,
worden verlengd. Er wordt een verslag gemaakt van alle gesprekken tussen de directie
en ouders. Deze verslagen worden ter kennisgeving aan ouders verstuurd.
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