
 
 
 
Schorsing, verwijdering en time out 
 
Schorsing 
Soms is het noodzakelijk om even afstand te scheppen tussen een leerling en zijn of haar 
klasgenoten of de school. De directeur kan een kind met toestemming van het bevoegd gezag 
dan voor ten hoogste 1 week schorsen. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt en 
besproken met de ouders. Het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar van de 
gemeente worden op de hoogte gebracht van de schorsing. Tijdens de schorsingsperiode heeft 
de directeur de gelegenheid om in overleg met ouders, leerkracht, leerplichtambtenaar en 
eventuele andere partijen te zoeken naar een oplossing voor het ontstane probleem.  
 
Verwijdering 
Bij hoge uitzondering wordt een leerling van de school verwijderd. Het gaat dan om 
herhaaldelijk, ernstig of onjuist gedrag van kinderen of één van beide verantwoordelijke 
personen. Ook kan een kind worden verwijderd, wanneer de school aantoonbaar niet kan 
voldoen aan de zorgbehoefte van het kind. Dit kan alleen door het bevoegd gezag; de 
bestuurscommissie van de stichting Opmaat. Voordat besloten word tot verwijdering hoort het 
bevoegd gezag altijd de betrokken leerkracht, de directeur en de ouders. De ouders worden 
vervolgens schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing van het bevoegd gezag. Ook wordt er 
overleg gepleegd met de ambtenaar leerplichtzaken en de inspecteur van het basisonderwijs. 
Een leerling wordt niet definitief verwijderd voordat het bevoegd gezag ervoor gezorgd heeft, 
dat een andere school voor basisonderwijs, een school/instelling voor speciaal of voortgezet 
speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Ook hierbij geeft de leerplichtambtenaar 
ondersteuning.  
 
Time out 
Een ernstig incident leidt tot een onmiddellijke time-out. De ouders/verzorgers worden dan 
door de directie verzocht hun kind voor de rest van de schooldag te komen halen. De time out 
maatregel mag maximaal één dag duren. Bij een time out van één dag is er sprake van 
schorsing. In dit geval moet deze schorsing ook gemeld worden aan bestuur, inspectie en 
leerplichtambtenaar. De ouders/verzorgers worden bij een time out/schorsing uitgenodigd 
voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid van de directie aanwezig. Van het 
wangedrag en het gesprek wordt een verslag gemaakt. Dit wordt aan de ouders/verzorgers 
aangetekend gezonden c.q. persoonlijk uitgereikt en door de ouders/verzorgers voor gezien 
getekend en in het leerling dossier opgeslagen. 
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