Procedure schorsing BS De Tweesprong en De Zonnehof
Schorsing en definitieve verwijdering van een leerling is een uitzonderlijke maatregel. In
principe zal het team van basisschool Tweesprong/Zonnehof proberen, door in gesprek te gaan
met ouders, te zorgen dat een situatie niet zodanig escaleert dat een leerling verwijderd moet
worden. Er kunnen echter situaties ontstaan dat de directeur niet anders kan, dan tot
schorsing over te gaan.
Bij een negatieve escalatie in het gedrag van een leerling en/of ernstige vertrouwensbreuk met
de ouders/verzorgers kan het noodzakelijk zijn een leerling (tijdelijk) van school te
verwijderen.
Basisschool De Tweesprong/De Zonnehof kent:
1. Pedagogische verwijdering
2. Korte schorsing
2. Lange schorsing
3. Schorsing in afwachting op een definitieve verwijdering
4. Definitieve verwijdering
Voor ouders/verzorgers wiens kind geschorst/verwijderd wordt, zal de regeling in een gesprek
overhandigd worden. De beslissing over verwijdering ligt bij het bevoegd gezag.
1 Korte schorsing
De korte schorsing is een maatregel in acute omstandigheden waarbij het noodzakelijk is een
leerling onmiddellijk (tijdelijk) te verwijderen. Het is een ordemaatregel. De directeur (of zijn
plaatsvervanger) kan namens het bevoegd gezag een leerling schorsen voor maximaal 3
schooldagen. Voordat een leerling wordt geschorst, wordt de directe leerkracht van de leerling
geraadpleegd.
De directeur doet namens het bevoegd gezag onmiddellijk mededeling aan de
ouders/verzorgers waarna de schorsing schriftelijk wordt bevestigd.
Ook de onderwijsinspecteur en de ambtenaar leerplicht worden schriftelijk in kennis gesteld.
Wanneer de schorsing tijdens schooltijd plaatsvindt, neemt de school de maatregelen die naar
redelijkheid nodig zijn om de veiligheid van een ieder te waarborgen als de leerling het
schoolgebouw moet verlaten.
Bij het einde van de schorsing hebben de ouders/verzorgers een gesprek met de directeur
waarbij eventuele afspraken worden gemaakt en de leerling opnieuw kan worden toegelaten.
2 Lange schorsing
De lange schorsing is een maatregel bij escalatie in het gedrag van de leerling, waarbij
ernstige twijfels bestaan of de leerling op de school gehandhaafd kan blijven.
De procedure van een lange schorsing is gelijk aan die van een korte schorsing. De lange
schorsing kan maximaal 5 schooldagen omvatten.
Tijdens de schorsing zullen de ouders/verzorgers betrokken worden bij de besluitvorming
omtrent het definitief verwijderen of opnieuw toelaten van de leerling op de school.
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3 Schorsing in afwachting van definitieve verwijdering
Voordat het bestuur tot definitieve verwijdering overgaat, wordt eerst een schorsing ingelast.
Tijdens deze schorsing brengt het bevoegd gezag de ouders/verzorgers, inspectie en eventueel
jeugdhulpverlening van deze beslissing op de hoogte.
Intussen kan de school aan zijn inspanningsverplichtingen voldoen d.w.z. in 8 weken proberen
een andere onderwijsinstelling te zoeken voor deze leerling. In afwachting van een
overplaatsing zal de school zorgen voor onderwijs, in de vorm van lesmateriaal dat thuis
gebruikt kan worden.
4 Definitieve verwijdering
Een definitieve verwijdering houdt in dat de betreffende leerling geen toegang meer heeft tot
de school en wordt uitgeschreven als leerling van basisschool De Tweesprong/De Zonnehof.
Tot een definitieve verwijdering wordt besloten:
 Bij zeer ernstige gedragsproblemen die door de school niet meer te behandelen zijn.
 Bij onvoldoende mogelijkheden van de school om het kind adequaat te kunnen helpen.
 Bij een ernstige verstoorde vertrouwensrelatie tussen school en ouders/verzorgers.
 Bij moedwillige fysieke of verbale geweldpleging/bedreiging van
leerling/ouders/verzorgers naar medewerkers en leerlingen van basisschool De
Tweesprong/De Zonnehof.
De directeur stelt in overleg met de direct betrokken medewerkers, waaronder de
leerkracht(en) van de leerling, de gronden vast waarom de leerling definitief wordt verwijderd.
De verwijdering kan pas ingaan nadat de ouders/verzorgers door het bevoegd gezag in kennis
zijn gesteld van het voorgenomen besluit.
Het bevoegd gezag meldt het besluit tot verwijdering schriftelijk aan de onderwijsinspecteur.
De brief aan ouders/verzorgers bevat tevens de mededeling dat de ouders/verzorgers binnen 6
weken na dagtekening schriftelijk bij het bevoegd gezag om herziening van het besluit tot
verwijdering kunnen verzoeken.
Als een verzoek tot heroverweging wordt ontvangen, bevestigt het bevoegd gezag de
ontvangst aan de ouders/verzorgers en stelt hen op de hoogte van de verdere procedure nl:
 Het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk en na overleg met de inspecteur
en desgewenst met andere deskundigen een beslissing over het herzieningsverzoek
doch niet eerder dan nadat de ouders/verzorgers in de gelegenheid zijn gesteld
opnieuw te worden gehoord en kennis hebben kunnen nemen van de op het besluit
betrekking hebbende adviezen.
 Het bevoegd gezag beslist zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 schoolweken.
 Het verzoek tot heroverweging heeft geen opschortende werking.
http://www.steunpuntpassendonderwijs.nl/passend-onderwijs/rechten-en-plichten/rechten-enplichten-van-de-school/schorsing-en-verwijdering/

