
Protocol schorsen en verwijderen 

 

In dit protocol hebben we het beleid rond time-out, schorsen en verwijderen van 

leerlingen vastgelegd. 

In bijzondere gevallen kan een leerling geschorst of verwijderd worden van school. 

Het gaat om leerlingen die niet te hanteren zijn of grensoverschrijdend gedrag 

vertonen, waardoor het voor de school moeilijk wordt om tegemoet te komen aan de 

onderwijsbehoefte van het kind en/of van andere kinderen.  

In onze school hebben we drie regels, waaraan iedereen zich moet houden: 

1. We zorgen goed voor onszelf 

2. We zorgen goed voor de ander 

3. We zorgen goed voor de spullen 

Het bij herhaling overtreden van één of meer van deze regels, is grensoverschrijdend 

gedrag en kan leiden tot een time-out, schorsen of verwijderen.  

We denken dan aan: 

 Het bij herhaling niet willen luisteren 

 Weigeren deel te nemen aan activiteiten 

 Brutaal gedrag dat niet stopt, beledigen, vloeken, schelden en bedreigen 

 Agressief gedrag 

 Het vernielen van spullen  

Een time-out 

In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot 

de school ontzegd. De time-out is geen officieel instrument, maar kan ingezet 

worden bij onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de school. Het is 

een ordemaatregel in het belang van de school. De time-out maatregel kan alleen 

worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  

 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers 

onmiddellijk van het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. 

Het besluit tot het ontzeggen van de toegang wordt aan de ouders schriftelijk 

meegedeeld. 

 Het incident en de time-out wordt in een verslag in het dossier van de leerling 

gezet.  

 De time-out maatregel wordt gemeld aan het bestuur.  

 De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Bij verlenging van 

de time-out spreken we van schorsing (zie hieronder)  

 

Schorsing  

Bij een zeer ernstig incident of bij een (volgend) ernstig incident kan worden 

overgegaan tot een formele schorsing. 



Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Het bestuur van de school wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur 

van de schorsing op de hoogte gebracht en om goedkeuring gevraagd.  

 Gedurende de schorsing mag de leerling niet op school komen. Voor zover 

mogelijk worden er huiswerk mee gegeven, zodat de voortgang van het leerproces 

van de leerling gewaarborgd kan worden.   

 De schorsing duurt maximaal één week. Ouders worden schriftelijk geïnformeerd 

over het besluit tot schorsing. Vanaf dag 2 zal de inspectie worden geïnformeerd.  

 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie schriftelijk uitgenodigd 

voor een gesprek over de maatregel. Hierbij worden oplossingsmogelijkheden 

bekeken. Ook komen de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van 

de leerling in de school aan de orde. (Zie bijlage 3)  

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit 

verslag wordt door de ouders/verzorgers getekend en in het leerlingendossier 

opgeslagen.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

o De ambtenaar leerplichtzaken  

o De inspectie onderwijs  

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bestuur van de school. Deze beslist 

uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

Verwijdering  

Als zich een ernstig incident voordoet, waarbij de veiligheid op school, of de 

voortgang van het onderwijs belemmerd wordt, kan worden overgegaan tot 

verwijdering.  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de directie.  

 Voordat de beslissing genomen wordt, hoort het bestuur de betrokken leerkracht 

en de directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat door de ouders wordt 

getekend.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

o De ambtenaar leerplichtzaken  

o De inspectie onderwijs  

De directie informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 

verwijdering, waarbij de ouders gewezen worden op de mogelijkheid van het 

indienen van een bezwaarschrift. Zie bijlage 3 en 4.  

 De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te 

dienen. De directie is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  

 De directie neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van 

het bezwaarschrift.  

 Definitieve verwijdering van een leerling vindt alleen plaats nadat de 

directie/zorgcoördinator ervoor heeft gezorgd dat een andere school bereid is de 

leerling toe te laten.  



In grote lijnen zijn er vier gronden voor het verwijderen van een leerling: 

1. School kan niet langer voorzien in de onderwijsbehoefte van de leerling. In overleg 

met het samenwerkingsverband zal dan gezocht worden naar een passende school. 

2. Zwaar grensoverschrijdend gedrag 

3. Verwijdering vanwege gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school.  

 

Stappenplan school 

Stap 1: 

Op school volgen we de volgende stappen, wanneer leerlingen zich niet aan de 

regels houden: 

1.  Non verbale waarschuwing   

2. Waarschuwing met woorden   

3. Verwijderen uit de klas/kring of naar de parkeerplek voor een korte periode, bv 1 les. 

4. Gebeurt stap 3 drie keer in korte tijd, dan worden ouders op de hoogte gebracht.   

 

Stap 2: 

Stopt het gedrag niet, als stap 1 gevolgd is, dan wordt de leerling een dag(deel) 

buiten de klas geplaatst. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Als een 

leerling nog steeds niet aanspreekbaar is op dit gedrag, verzoeken we ouders om 

hun kind op te komen halen van school. Ouders en school bespreken samen wat er 

nodig is om de volgende dag weer op school te komen.  

We noemen dit een time-out, die in principe niet langer dan 1 dag duurt. 

Stap 3: 

Heeft de time-out niet het gewenste effect, dan brengt school de ouders op de 

hoogte van een mogelijke schorsing. Daarbij volgen we het protocol schorsen en 

verwijderen. Dit protocol is te vinden op de website van de school en samengevat in 

de schoolgids. 

Stap 4: 

Heeft schorsen niet het gewenste effect dan kan de school overgaan tot verwijderen 

en worden de daar genoemde stappen gevolgd.  

  



Bijlage 1 

 

Samenvatting voor de schoolgids: 
Als de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het onderwijs op onze school 

(zoals verwoord in het schoolplan) kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling) of als 

er sprake is van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde, dan kan de 

directeur besluiten deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. 

Voorafgaande aan het traject van schorsing en of verwijdering kan er een time out worden 

ingezet. De beslissing tot verwijdering wordt, nadat de groepsleerkracht en de ouders over 

het voornemen tot verwijdering zijn gehoord, schriftelijk en met redenen omkleed door de 

directeur meegedeeld. Daarbij is het voor betrokken ouder(s)/verzorger(s) mogelijk om, 

binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij het bevoegd gezag/bestuur een verzoek om 

herziening van dit besluit te vragen. Vervolgens beslist het bevoegd gezag binnen 4 weken, 

na de ouders gehoord te hebben. Het volledige protocol schorsen en verwijderen van 

leerlingen is te vinden op www.immanuel.nl 

Stappenplan school 

Stap 1: 

Op school volgen we de volgende stappen, wanneer leerlingen zich niet aan de 

regels houden: 

1.  Non verbale waarschuwing   

2. Waarschuwing met woorden   

3. Verwijderen uit de klas/kring of naar de parkeerplek voor een korte periode, bv 1 les. 

4. Gebeurt stap 3 drie keer in korte tijd, dan worden ouders op de hoogte gebracht.   

 

Stap 2: 

Stopt het gedrag niet, als stap 1 gevolgd is, dan wordt de leerling een dag(deel) 

buiten de klas geplaatst. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Als een 

leerling nog steeds niet aanspreekbaar is op dit gedrag, verzoeken we ouders om 

hun kind op te komen halen van school. Ouders en school bespreken samen wat er 

nodig is om de volgende dag weer op school te komen.  

We noemen dit een time-out, die in principe niet langer dan 1 dag duurt. 

Stap 3: 

Heeft de time-out niet het gewenste effect, dan brengt school de ouders op de 

hoogte van een mogelijke schorsing. Daarbij volgen we het protocol schorsen en 

verwijderen. Dit protocol is te vinden op de website van de school en samengevat in 

de schoolgids. 

Stap 4: 

Heeft schorsen niet het gewenste effect dan kan de school overgaan tot verwijderen 

en worden de daar genoemde stappen gevolgd.  

 

 

http://www.immanuel.nl/


Bijlage 2 Wettelijke richtlijnen 

Schorsen  
In  de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat over schorsen van leerlingen het volgende: 

Artikel 40c lid 1.  
Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten 
hoogste één week schorsen.  

Artikel 40c lid 2.  
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.  

Artikel 40c lid 3.  
Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan 
één dag schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.  

Verwijderen  
Artikel 40 lid 11.  
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken 
groepsleraar. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het 
bevoegd gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling 
toe te laten. Onder 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.  

Artikel 63 lid 2.  
Indien het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van artikel 40 weigert 
een leerling toe te laten dan wel een leerling verwijdert, deelt het de beslissing 
daartoe schriftelijk en met redenen omkleed mede door toezending of uitreiking aan 
de ouders. Daarbij wordt tevens de inhoud van het bepaalde in het derde lid, eerste 
volzin, vermeld. Voordat het bevoegd gezag van een bijzondere school op grond van 
dat artikellid beslist tot verwijdering van een leerling, hoort het de ouders van de 
leerling, onverminderd het bepaalde in dat artikellid. Het bevoegd gezag neemt de 
beslissing, bedoeld in de eerste volzin, zo spoedig mogelijk.  

Artikel 63 lid 3.  
Binnen 6 weken na de mededeling bedoeld in het tweede lid, kunnen de ouders bij het 
bevoegd gezag schriftelijk hun bezwaren kenbaar maken tegen de beslissing. Het 
bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren. Alvorens te 
beslissen hoort het bevoegd gezag de ouders.  

 

Bijlage 3 Voorbeeldbrief schorsing  

Geachte heer/mevrouw……,  



Hierbij delen wij u mede, dat wij uw zoon/dochter naam   ...  dagen schorsen van 

school. Uw kind wordt voor deze periode dus de toegang tot de school ontzegd.  

De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:  

1. reden schorsing  

2. voorgeschiedenis  

3. reeds genomen stappen  

Wij verwachten u op (datum en tijd) op school om met ons te kijken naar oplossingen 

om mogelijke verwijdering in de toekomst te voorkomen.  

Bij dit gesprek is/zijn eveneens aanwezig (naam).  

Hoogachtend, naam directeur school, directeur 

 

  



Bijlage 4 Voorbeeldbrief voornemen tot verwijderen  

Geachte heer/mevrouw……,  

Hierbij delen wij u mede, dat wij voornemens zijn uw zoon/dochter (naam) ... van school te 

verwijderen.  

De redenen die hieraan ten grondslag liggen zijn:  

1. reden verwijdering  

a. de school kan niet langer voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling  

b. er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders  

c. er is sprake van gedrag dat in strijd is met de grondslag van de school  

2. voorgeschiedenis  

3. reeds genomen stappen (o.a. horen van de leerkracht)  

Wij willen u graag uitnodigen om op school te komen voor overleg over ons voornemen om 

(naam) te verwijderen en nodigen u uit op (datum en tijd).  

In dat overleg zal wat betreft de school worden ingegaan op de volgende onderwerpen:  

de aanleiding voor deze maatregel  

de overwegingen van de school (de redenen)  

uw opvattingen over de zaak  

de procedure  

vervolgafspraken  

Bij dit gesprek is/zijn eveneens aanwezig (naam).  

Hoogachtend, naam directeur school, directeur 

 

Bijlage 5 Voorbeeldbrief verwijderen  

Geachte heer/mevrouw…………………….  

Op (datum) spraken wij met u over het voornemen van de school om over te gaan tot 

verwijdering van (naam leerling). We hebben in dat overleg onze argumenten 

uitgewisseld.  

Door de school zijn de volgende overwegingen aangedragen:  

( zie redenen in brief voornemen tot verwijderen)  

Door u is het volgende aangegeven: (argumenten ouders )  

De school plaatst daar het volgende tegenover:  

(motivering school = zorgvuldige afweging van alle belangen)  

Op basis van de weging van de argumenten blijven wij bij ons standpunt om naam 

leerling te verwijderen van naam school. Wij nemen hierbij nog de volgende 

maatregelen:  

 de toegang tot de school ontzeggen m.i.v. datum  



· het onderwijsaanbod in de tijd die nodig is om een andere school te vinden  

 de verwachte verwijderingsdatum (kan pas wanneer er een school gevonden is)  

Tot slot willen wij u aangeven dat u binnen 6 weken na dagtekening om herziening 

van dit besluit kunt vragen.  

Dit verzoek kunt u schriftelijk indienen bij: (naam en adres en contactpersoon bij het 

Bestuur)  

Hoogachtend,  

naam directeur school,  

directeur 


