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1. Schorsen
Bij ernstig en/of herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag kan de schoolleiding het besluit
nemen om een leerling één of meerdere dagen te schorsen. Bij een interne schorsing wordt
de leerling op school verwacht maar mag niet de reguliere les in. Er wordt dan vervangend
werk gedaan op een andere plek in de school. Bij een externe schorsing is de leerling niet
welkom in school of in de buurt van de school. Een externe schorsing wordt via een brief aan
ouders meegedeeld. Extern schorsen gebeurt met opgave van redenen en mag tot maximaal
vijf schooldagen. Bij een externe schorsing van meer dan één dag gaat een afschrift van het
besluit naar de Inspectie van het Onderwijs en de leerplichtambtenaar.

2. Verwijderen
Bij ernstig grensoverschrijdend gedrag, of een situatie waarin de veiligheid van de leerlingen
en- of de medewerkers van de school niet gegarandeerd kan worden kan het bevoegd gezag
het besluit tot verwijdering nemen. De schoolleiding kan hierin een advies uitbrengen aan het
bevoegd gezag. Een verwijdering vindt alleen plaats nadat leerling en ouders de gelegenheid
hebben gehad hun zienswijze te uiten en de Inspectie van het Onderwijs is geraadpleegd.
Een voornemen tot verwijdering wordt, met redenen omkleed, schriftelijk medegedeeld aan
ouders. Een afschrift gaat naar de Inspectie van het Onderwijs en de Leerplichtambtenaar.
Na de aankondiging van het voornemen tot verwijderen heeft de school een verplichting om
een andere school te zoeken. Pas nadat er een andere school is gevonden die de leerling
kan plaatsen kan de school overgaan tot definitieve verwijdering. Het is mogelijk dat in
afwachting van de definitieve verwijdering de leerling extern geschorst wordt. Hij is dan niet
welkom op school. Er wordt een huiswerkregeling getroffen en er wordt afgesproken hoe en
met wie de leerling contact heeft over het te maken werk en de te maken toetsen.

3. Bezwaar
Ouders kunnen op het besluit van schorsen en verwijderen in bezwaar bij het bevoegd
gezag van de school. U kunt uw bezwaar binnen 6 weken schriftelijk richten aan:
Dhr. D. Looyé
De Slinger 48
3995 DE Houten

Procedure bij verwijdering in stappen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het bevoegd gezag neemt het voorgenomen besluit om een leerling te verwijderen
Het bevoegd gezag geeft ouders de gelegenheid om hun zienswijze te geven
Het bevoegd gezag overlegt met de Inspectie van het Onderwijs
Het bevoegd gezag deelt het besluit tot verwijdering schriftelijk mee aan de ouders
Een afschrift van het besluit gaat naar de Inspectie van het Onderwijs
De schoolleiding draagt zorg voor een huiswerkregeling, indien de leerling in
afwachting van de definitieve verwijdering is geschorst
7. De school schrijft de leerling pas definitief uit indien er een andere school is die
bereid is gevonden de leerling te plaatsen.

