
Protocol   

  Waarschuwing, schorsing en verwijdering van leerlingen 

Verantwoordelijke Basisschool VCPONG 

Datum Maart 2022 

Status Vastgesteld 

 

Als een leerling zich ernstig misdraagt kan de school de leerling daarvoor een officiële straf geven. 

Het kan gaan om: 

1. Een officiële waarschuwing in combinatie met een time-out periode (2 max. 3 dagen); 

2. Een schorsing. Aan een schorsing gaat altijd een time-out periode vooraf; 

3. Verwijdering. 

 

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) kent alleen verwijdering als officiële straf. De 

officiële waarschuwing en de schorsing zijn in het Veiligheidsbeleid toegevoegd 

1. om leerling en ouders ernstig te waarschuwen dat herhaling verwijdering kan betekenen; 

2. om in samenwerking met de leerling en de ouders afspraken te maken en/of begeleiding te 

zoeken om herhaling te voorkomen. 

 

 

De school moet voor alle leerlingen een veilige omgeving bieden, waar ze zich thuis en 

vertrouwd voelen. Ook de leerkrachten en overige werknemers moeten zich er thuis voelen. 

Ernstig wangedrag bedreigt de veiligheid; dit kan leiden tot de beschreven disciplinaire 

maatregelen. 

 

Onder ernstig wangedrag verstaan we in ieder geval: 

3. Voortdurend pesten; 

4. Bedreiging; 

5. Fysiek geweld; 

6. Vernieling; 

7. Sexuele intimidatie; 

8. Discriminatie; 

9. Wapenbezit. 

 

  

 

a. Officiële waarschuwing 

 

De directeur geeft de officiële waarschuwing, met instemming van de directeur-bestuurder. 

 

Voorafgaand worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het besluit 

tot het geven van een officiële waarschuwing wordt toegelicht. De periode tussen het 

incident en het gesprek met de ouders kan worden ingevuld met een time-out periode. 

Betrokken leerling verblijft in deze periode thuis dan wel in een groep, niet zijnde zijn eigen 

groep. Bij dit gesprek is naast de directeur een tweede personeelslid aanwezig. De directeur 



maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de directeur en door het 

tweede aanwezige personeelslid; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te 

ondertekenen. De officiële waarschuwing wordt op schrift gesteld en aan de ouders 

gegeven. De directeur bewaart de officiële waarschuwing en het verslag van het gesprek 

met de ouders in zijn archief zolang de leerling de school bezoekt. De directeur zendt een 

kopie aan de algemeen directeur. Bij een waarschuwing kan een overeenkomst tussen 

school en ouders worden opgesteld; hierin kunnen preventieve afspraken en maatregelen 

bij herhaling worden opgenomen. 

 

 

b. Schorsing 

 

Schorsing van leerlingen gebeurt door het bestuur. In de praktijk is dit gemandateerd aan de 

directeur, die hierover overleg pleegt met de directeur-bestuurder. 

 

De wet geeft aan dat een leerling maximaal voor vijf dagen kan worden geschorst. 

 

Omdat de leerling leerplichtig is, geeft de school in geval van schorsing altijd huiswerk mee. 

 

Voorafgaand aan het besluit tot schorsing worden de ouders op school uitgenodigd voor een 

gesprek waarin het voorgenomen besluit wordt toegelicht. Bij dit gesprek is naast de 

directeur een tweede personeelslid of een lid van het bovenschools management aanwezig. 

De directeur maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de 

vertegenwoordiger namens het bovenschools management en door de directeur; aan de 

ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te ondertekenen. Het schorsingsbesluit 

wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur informeert z.s.m. zowel de 

onderwijsinspectie als de leerplichtambtenaar over de schorsing. De directeur bewaart het 

schorsingsbesluit en het verslag van het gesprek met de ouders in zijn archief zolang de 

leerling de school bezoekt. 

 

Als de ouders het niet eens zijn met de schorsing van hun kind, kunnen ze schriftelijk 

bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur reageert binnen vier weken. Daarna hebben 

ouders nog de mogelijkheid om een uitspraak van de rechter te vragen. 

 

 

c. Verwijdering 

 

Verwijdering van leerlingen gebeurt door het bestuur. In de praktijk is dit gemandateerd aan 

de directeur-bestuurder. 

 

De directeur-bestuurder pleegt hierover overleg met de directeur en eventueel een 

betrokken personeelslid. 

 

Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering worden de ouders op school uitgenodigd voor 

een gesprek waarin het voorgenomen besluit tot verwijdering wordt toegelicht. 

 

Bij dit gesprek zijn de directeur-bestuurder en de directeur aanwezig. 

 



  

 

Het besluit tot verwijdering wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur 

maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de directeur-bestuurder en 

door de directeur; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te ondertekenen. 

De directeur informeert z.s.m. zowel de onderwijsinspectie als de leerplichtambtenaar over 

de schorsing. 

 

Als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering kan de leerplichtambtenaar van de 

gemeente worden ingeschakeld om te bemiddelen. Levert bemiddeling van de 

leerplichtambtenaar voor de ouders niet het gewenste resultaat op dan kunnen zij 

schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur reageert binnen vier weken. 

 

Daarna hebben ouders nog de mogelijkheid om een uitspraak van de rechter te vragen. 

 

Een verwijdering kan pas worden geëffectueerd als er door de school een andere school 

voor de leerling is gevonden. Als kan worden aangetoond dat er acht weken lang door de 

school is gezocht zonder succes, kan ook tot verwijdering worden overgegaan (artikel 40, 

Wet op het Primair Onderwijs). 

 

Uiteraard kunnen de ouders tijdens de hierboven aangegeven procedure ook zelf een 

nieuwe school voor hun kind zoeken. Als dat lukt, is de verwijdering ook geëffectueerd. 

 

 

 


