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PROTOCOL SCHORSING EN VERWIJDERING. 
 
Schorsing van leerling (directeur is gemandateerd). 

Stap 1. 

Voordat wordt besloten tot schorsing, hoort het bevoegd gezag de betrokken leraar of 

leraren. 

 

Stap 2. 

De inspecteur van het onderwijs, de leerplichtambtenaar en het schoolbestuur vooraf 

informeren over het besluit tot schorsing. 

 

Stap 3. 

Het besluit van de schorsing schriftelijk meedelen aan ouders/verzorgers en bevoegd 

gezag. Ouders kunnen hiertegen bezwaar aantekenen (zie klachtenregeling). 

 

Stap 4. 

In geval van ernstig wangedrag kan een kind, bij wijze van straf, maximaal vijf dagen de 

toezegging tot de school ontzegd worden.  

 

Stap 5. 

De school zorgt dat de leerling schoolwerk mee naar huis krijgt zodat een 

leerachterstand zoveel mogelijk wordt beperkt. 

 

Verwijdering van leerling (directeur is gemandateerd). 

Stap 1. 

Voordat wordt besloten tot verwijdering, als mogelijke onderwijskundige maatregel of 

sanctie bij ernstig wangedrag, hoort het bevoegd gezag de betrokken leraar of leraren. 

 

Stap 2. 

Zolang de verwijdering niet definitief is, dient de school te zorgen dat de leerling 

voldoende onderwijs krijgt. 

 

Stap 3. 

Definitieve verwijdering geschiedt slechts indien de ouders schriftelijk op de hoogte zijn 

gebracht van het voornemen tot verwijdering en tevens in de gelegenheid zijn gesteld 

om te worden gehoord. Ouders kunnen tegen een voorgenomen besluit tot verwijdering 

bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag (zie klachtenregeling). 

 

Stap 4. 

Verwijdering van een leerplichtige vindt niet plaats nadat het bevoegd gezag gedurende 

8 weken inspanning heeft gepleegd om een nieuwe school of instelling voor het kind te 

vinden.  

 

Stap 5. 

Indien aantoonbaar acht weken is gezocht zonder resultaat, kan toch tot definitieve 

verwijdering worden overgegaan. 
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Stap 6. 

Indien tegen de beslissing tot verwijdering bezwaar wordt gemaakt beslist het bevoegd 

gezag binnen vier weken na ontvangst. 

 

Stap 7. 

Er wordt op het bezwaarschrift beslist na overleg met de inspecteur en eventuele andere 

deskundigen. 


