Schorsing en verwijdering van leerlingen.
Schorsing van een leerling is aan de orde wanneer de schoolleiding bij ernstig wangedrag
van een leerling onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het zoeken van een
oplossing. Ernstig wangedrag kan bijvoorbeeld zijn: mishandeling, diefstal of het herhaald
negeren van een schoolregel.
Het bevoegd gezag (het bestuur) kan een leerling schorsen voor een beperkte periode.
Schorsing vindt in principe plaats na overleg met de leerling, de ouders en de
groepsleerkracht.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders medegedeeld. Vermeld wordt: de
reden van de schorsing, de aanvang en de tijdsduur, en eventuele andere maatregelen. De
school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te
voorkomen dat een achterstand wordt opgelopen.
Verwijdering van een leerling door het bestuur kan slechts plaatsvinden in het uiterste
geval. Verwijdering kan alleen plaatsvinden als er sprake is van ernstig wangedrag, een
onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling/school en ouder/school en de rust en
veiligheid op school ernstig wordt verstoord.
De volgende procedure wordt gevolgd:
 voordat het bestuur tot verwijdering van een leerling besluit, hoort het zowel de
betrokken directeur, groepsleraar als de ouders;
 het bestuur treedt in overleg met de onderwijsinspectie en informeert de
leerplichtambtenaar van de betreffende gemeente;
 het bestuur neemt een voorgenomen besluit tot verwijdering;
 vanaf het moment dat ouders zijn geïnformeerd zal de school zal zich aantoonbaar
acht weken lang inspannen om een ander school te vinden;
 de ouders ontvangen een gemotiveerd schriftelijk het voorgenomen besluit waarbij
wordt gewezen op de mogelijkheid om binnen zes weken schriftelijk bezwaar aan
te tekenen;
 indien ouders bezwaar maken hoort het bevoegd gezag hen over dit bezwaarschrift;
 als na acht weken geen andere school gevonden is, neemt het bestuur een
definitief besluit;
 het bestuur meldt het definitieve besluit tot verwijdering van de leerling
onmiddellijk aan de leerplichtambtenaar;

