PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING
In dit protocol staat beschreven wanneer een schorsing plaatsvindt, hoe de schorsing verloopt, wat
de gevolgen zijn van de schorsing en wanneer een leerling van school verwijderd kan worden.

Schorsing
Redenen voor schorsing:
• Grensoverschrijdend gedrag vraagt om direct ingrijpen; gedrag brengt veiligheid van de
leerling, de leerkracht en/of andere leerlingen in het geding of er is sprake van extreem
brutaal gedrag.
• Ongewenst gedrag komt herhaaldelijk voor. Ondanks gemaakte afspraken is er geen
verbetering merkbaar in het gedrag.

Acuut grensoverschrijdend gedrag
Aan acuut grensoverschrijdend gedrag denken wij als de veiligheid in het geding komt (denk aan
gericht slaan, schoppen, weglopen) en bij brutaal gedrag (schelden of schreeuwen naar leerkrachten)
• Fysiek ongewenst gedrag: gericht op het lichaam van de ander, zoals slaan, schoppen,
spugen, verwonden, vastgrijpen enzovoort.
• Verbaal ongewenst gedrag: schelden, beledigen enzovoort.
• Het niet opvolgen van instruc es van de leerkracht of ander personeel.
• Psychisch: las gvallen, bedreigingen met geweld, chantage, onder druk ze en, schelden,
achtervolgen enzovoort.
• Vernielingen van objecten en materialen.
• Weglopen van de school.
• Discrimina e in woord of gedrag.
• (Nep)wapens: Op onze school zijn (nep)wapens en gevaarlijke voorwerpen verboden.
• Seksueel: seksis sche opmerkingen, seksuele toespelingen, ongewenste in miteiten, etc.
• Digitaal geweld: pestgedrag via internet.
• Gebruik of bezit van verdovende middelen.
Hoe verloopt de overgang tot schorsing:
• Leerkracht en direc e/IB besluiten samen, a ankelijk van de situa e, of er tot schorsing
wordt overgegaan.
• Het is aan de directeur (in overleg met de betrokken leerkracht) van de school om te
beoordelen of het gedrag aanleiding gee tot een schorsing. De directeur is degene die de
schorsing uitvoert.
• Leerling en ouders worden telefonisch/in gesprek op de hoogte gebracht van de datum van
de ingang van de schorsing en het eind van de schorsing.
• Ouders krijgen een o ciële brief indien schorsing overwogen wordt.
• Een leerling wordt maximaal 5 dagen geschorst (n.a.v. Wet op het Primair Onderwijs).
• Hoe lang een leerling geschorst wordt, is a ankelijk van de situa e.
• Tijdens de schorsing wordt van de leerling verwacht dat er thuis aan schoolwerk gewerkt
wordt. De leerkracht voorziet het kind van schoolwerk.
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In de klas wordt over de schorsing respectvol besproken.
Bij terugkeer naar school is er een gesprek met de direc e, ouders en de leerling. Er worden
afspraken gemaakt over het gedrag en wat de consequen es zijn als het gedrag weer
getoond wordt door de leerling.

Gevolgen van de schorsing:
• Als de leerling langer dan 1 dag geschorst wordt, wordt de Onderwijsinspec e schri elijk en
met opgave van redenen geïnformeerd.
• De school weegt af of het om gedragingen gaat die vanuit de wet om reac e van poli e/
jus e vragen. Indien school dit zo ziet, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld en
wordt poli e/jus e ingeschakeld.
• De schorsing wordt opgenomen in het dossier van de leerling. In de toekomst zal deze
schorsing meewegen in het inscha en van evt. nieuw ongewenst gedrag
• Als een leerling herhaaldelijk geschorst wordt, kan dat betekenen dat verwijdering
overwogen wordt.
Dossiervoering en bezwaar:
• Een verslag van de schorsing wordt naar ouders verstuurd en wordt opgenomen in het
dossier van de betre ende leerling.
• Vindt een ouder dat de school het kind ten onrechte hee geschorst? Dan
is bezwaarmogelijk. Als een kind op een openbare school zit, kan een
ouder bezwaar aantekenen tegen de schorsing bij het schoolbestuur. Als het schoolbestuur
het bezwaar niet aanvaardt, kan de ouder naar de bestuursrechter stappen.
Voor meer informa e over het maken van bezwaar, zie:
h ps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/basisonderwijs/vraag-en-antwoord/mag-eenbasisschool-mijn-kind-schorsen-of-verwijderen

Verwijdering
In het uiterste geval gaat de school over tot verwijdering. Bijvoorbeeld als de rela e tussen school en
leerling en/of ouders onherstelbaar verstoord is, en erns g grensoverschrijdend gedrag
herhaaldelijk optreedt.
Bij een de ni eve verwijdering van een leerling zullen wij als school en schoolbestuur er zorg voor
dragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.

Grensoverschrijdend gedrag van ouders en personeel
Ook grensoverschrijdend gedrag van ouders tolereren we niet. Dit gedrag kan leiden tot een
(schri elijke) waarschuwing, ( jdelijke) ontzegging van de toegang tot de school en uiteindelijk tot
verwijdering van de leerling van de school. Op grond van de CAO voor het Primair Onderwijs kunnen
stappen worden gezet die noodzakelijk zijn bij grensoverschrijdend gedrag van personeelsleden.
• Ieder handelt vanuit een basis van wederzijds respect. De ouders gaan respectvol om met
personeel en andere kinderen.
• Ouders/verzorgers hebben hetzelfde doel voor ogen als leerkrachten.
• Ouders communiceren niet inhoudelijk via de mail. Inhoudelijke gesprekken worden op
school of telefonisch gevoerd. Hiervoor kan een afspraak gemaakt worden.
• Ouders houden zich aan de manier van communiceren die afgesproken is met de leerkracht
en/of contactouders.
• Bij een probleem neemt de ouder in eerste instan e contact op met de leerkracht. Hij/zij is
dan ook bereid om met de leerkracht (of anderen binnen de school) in gesprek te gaan.
• Ouders mengen zich niet in con icten tussen kinderen, maar bespreken die met de
leerkracht. De school moet de con icten (die op school gebeuren) oplossen.
• De ouder bespreekt problemen in principe niet in aanwezigheid van een kind.
• De ouders vertrouwen op de sanc es en/of maatregelen die de school tre .
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Bij een con ict mogen ouders en leerkrachten elkaar aanspreken, mits dat op een
respectvolle manier gebeurt.
Het gesprek wordt afgebroken op het moment dat één van beiden zich niet respectvol
behandeld voelt.
Ouders en leerkrachten gebruiken onder geen beding lichamelijk of verbaal geweld. Komen
ouders en leerkracht er samen niet uit, dan wordt de hulp van de direc e ingeroepen.
Ook dreigen met lichamelijk geweld wordt van beide kanten niet getolereerd. In het geval van
dreigementen of geweld vanuit de ouder, kan deze door de direc e de toegang tot de school
worden ontzegd. In het geval van dreigementen of geweld vanuit de leerkracht, volgt er een
corrigerend gesprek met de direc e. Het bestuur wordt in beide gevallen op de hoogte
gesteld.
In het geval van erns ge dreigementen of geweld door één der par jen, wordt door de
direc e aangi e gedaan bij de poli e. Het bestuur wordt hiervan op de hoogte gesteld.
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