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Protocol schorsing en verwijdering 

Wat te doen bij (ernstig) ongewenst gedrag van een leerling 

 

We willen dat leerlingen van de Morgenwijzer kunnen vertrouwen op een veilige en vertrouwde 

leeromgeving. Iedereen heeft daarin een rol: kinderen, leerkrachten en ouders1. Heel soms komt het 

voor dat een leerling zich zó gedraagt, dat de rust en veiligheid op school in het gedrang komen. 

Gelukkig zijn het uitzonderingen, maar juist vanwege de ernst van zo’n situatie is het belangrijk om 

goede afspraken te maken over hoe daarmee om te gaan. Daarvoor is dit protocol bedoeld. Het 

treedt in werking bij (ernstig) ongewenst gedrag van  een leerling, waardoor de belangen van het 

kind en andere leerlingen en/of personeelsleden van de school geschaad worden. De directeur 

beoordeelt of er sprake is van bovenstaande criteria. 

 

Binnen Morgenwijzer kunnen we in zo’n situatie drie verschillende maatregelen nemen, afhankelijk 

van de ernst van de situatie:  

1. Time-out 

2. Schorsing 

3. Verwijdering 

1. Time-out 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende 

voorwaarden: 

 

- De leerling wordt voor een (deel van de) dag de toegang tot de groep (niet tot de  school) 

ontzegd. In specifieke gevallen kan besloten worden dat het kind een deel van de dag thuis 

blijft.  

- De school neemt zo spoedig mogelijk contact op met de ouders om hen op de hoogte te 

brengen van het incident en de time-out.  

- Na de time-out volgt zo spoedig mogelijk (bij voorkeur dezelfde dag nog) een gesprek met de 

ouders van de leerling. Hierbij zijn de groepsleerkracht en de directeur aanwezig. Zij bespreken 

met de ouders het gedrag van de leerling, hoe wij daar thuis en op school mee om kunnen en 

wat de wederzijdse verwachtingen zijn. 

- Het incident en het oudergesprek leggen we schriftelijk vast. Ouders ondertekenen dit 

document, dat wordt toegevoegd aan het dossier van de leerling. 

- De time-out maatregel kan worden verlengd met één dag. Hierna kan de leerling worden 

geschorst voor maximaal één week.  

2. Schorsing 

Wanneer dezelfde leerling betrokken raakt bij een (volgend) ernstig incident, kan hij of zij formeel 

geschorst worden. Schorsing houdt in dat de leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de school. 

Binnen Morgenwijzer hanteren wij dan de volgende voorwaarden: 

 

- De directeur van de school stelt het college van bestuur op de hoogte van het incident en doet 

het voorstel om de leerling te schorsen. Indien de veiligheid dit vereist, kan de directeur direct 

handelen en het college van bestuur achteraf informeren. 

                                                 
1 Waar ouders staat, kan ouders/verzorgers gelezen worden. 
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- De directeur stelt (namens het college van bestuur) de ouders direct en schriftelijk op de hoogte 

van het besluit tot schorsing en nodigt hen uit voor een gesprek met de leerkracht en de 

directeur. Het doel van dit gesprek is om te komen tot een oplossing voor de ontstane situatie en 

om de (on)mogelijkheden tot opvang van de leerling te bespreken. 

- Ouders hebben de mogelijkheid hun zienswijze daarna zo nodig nog kenbaar  te maken aan  

het College van Bestuur. 

- De schorsing geldt voor maximaal vijf dagen.  

- Tijdens de schorsing worden maatregelen getroffen om te voorkomen dat de leerling 

achterstanden oploopt. De schorsing mag niet tot gevolg hebben dat de leerling bepaalde 

toetsen mist (Cito entreetoetsen of eindtoetsen). De directeur kan dan besluiten de leerling voor 

de duur van de toets toe te laten, dan wel (thuis) studiemateriaal beschikbaar te stellen. 

- Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, stelt de directeur de inspectie schriftelijk en 

met opgave van redenen in kennis van de schorsing. 

- De directeur brengt ook de leerplichtambtenaar op de hoogte van de schorsing, met opgave 

van redenen. 

3. Verwijdering 

Alleen wanneer het niet anders kan, gaat de school over tot verwijdering van een leerling. Dit 

gebeurt wanneer zich (meermalen) een ernstig incident voordoet dat ingrijpende gevolgen heeft 

voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school. Een andere reden kan zijn 

dat school niet tegemoet kan komen aan de ondersteuningsbehoefte van een leerling. Binnen 

Morgenwijzer hanteren we de volgende voorwaarden: 

 

- Iedere school heeft gedragsregels opgesteld die aangeven hoe met wangedrag wordt 

omgegaan en wanneer de kritische grens voor een verwijdering is overschreden. 

- Eerdere maatregelen om het wangedrag te voorkomen hebben gefaald (time-out, schorsing, 

gedragsafspraken). 

- Leerling en ouders zijn gewaarschuwd dat bij een eerstvolgende herhaling tot verwijdering wordt 

overgegaan. 

- De beslissing om een leerling te verwijderen ligt bij het college van bestuur. Voorafgaand aan 

het besluit wint het college van bestuur informatie in bij de directeur (die de betrokken 

leerkracht en ouders gehoord heeft) en eventueel ook bij de inspectie.  

- Van de gesprekken met de directeur, de leerkracht en de ouders wordt een verslag gemaakt 

dat door de ouders wordt ondertekend (tenminste voor gezien). Dit verslag wordt opgestuurd 

naar de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs. 

- Een definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden wanneer de directeur een andere basisschool 

of school voor speciaal onderwijs voor de leerling heeft gevonden. Tot die tijd blijft de leerling, 

voor zover mogelijk, de school bezoeken. 

- Indien de directeur een andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten, gaat het 

college van bestuur formeel over tot een verwijderingsbesluit. In dit besluit motiveert het college 

van bestuur, als bevoegd gezag, de grond voor verwijdering. Ook de datum van verwijdering en 

de nieuwe school worden vermeld. Ouders worden gewezen op de mogelijkheid om bezwaar 

aan te tekenen bij het bevoegd gezag. 

- Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift en moet binnen vier 

weken na ontvangst een definitieve beslissing nemen over de verwijdering. Wanneer ouders het 

geschil hebben voorgelegd aan de geschillencommissie passend onderwijs, dient het bevoegd 

gezag eerst het oordeel van deze commissie af te wachten. 


