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Bijlage 20. Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
 
Geachte ouders/verzorgers,  
  
U hebt uw kind ingeschreven op onze school. Dit betekent o.a. dat u de verantwoordelijkheid voor uw kind 
tijdens de schooltijden overdraagt aan de leerkrachten c.q. de school.  We zijn als school verantwoordelijk voor 
het welzijn en de veiligheid van alle kinderen.  
  
Mochten er zich situaties voordoen, waarbij uw kind de oorzaak is, dat het welzijn en de veiligheid van andere 
kinderen en van leraren in het geding komt, dan stellen we u daarvan in kennis en gaan dan eventueel over tot 
het ontzeggen van de toegang tot de school.  
  
Deze oorzaken liggen op het gebied van ernstig ongewenst gedrag of direct besmettelijke ziekten, die een direct 
gevaar vormen voor andere kinderen of voor leerkrachten.   
  
We onderscheiden de volgende vormen van het ontzeggen van de toegang tot de school 
1. Time out  
2. Schorsing  
3. Verwijdering  
  
1. Time-out   
  
Een ernstig incident, dit ter beoordeling van de directeur of diens plaatsvervanger, leidt tot een time-out met 
onmiddellijke ingang.  
  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
  

 De leerling wordt door de directeur van de school de rest van de dag de toegang tot de groep ontzegd. 
De leerling wordt dan in principe naar huis gestuurd.  

  
 De ouders/ verzorgers worden onmiddellijk telefonisch/ mondeling van het incident en de motieven tot 

een time-out op de hoogte gebracht. De ouders worden verzocht hun kind van school te komen 
ophalen. Indien geen telefonisch/ mondeling contact mogelijk is, dan krijgt de leerling een brief mee 
met het verzoek contact met de directeur op te nemen. In deze situatie zal de leerling op school 
worden opgevangen.   

  
 De time-out maatregel kan eenmaal met één dag worden verlengd, daarna kan de leerling voor 

maximaal één week worden geschorst. In beide gevallen zal de school contact op nemen met de 
ouders/ verzorgers.  

  
 De ouders/ verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij zijn de groepsleerkracht 

en de directeur aanwezig.  
  

 Van het incident en het gesprek met de ouders /verzorgers wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 
wordt door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De 
ouders/ verzorgers ontvangen een kopie. Indien ouders/verzorgers niet willen tekenen, dan zal dit op 
het verslag vermeld worden.  

  
 De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan de voorzitter College van Bestuur 

0063.  
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2. Schorsing  
  
Pas bij een volgend incident, of indien het voorgevallen incident zo ernstig is, kan door de directeur van de 
school worden overgegaan tot een formele schorsing. De wettelijke regeling is van toepassing. (artikel 40 en 63 
WPO)  
  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
  

 De voorzitter College van Bestuur wordt vooraf van de schorsing in kennis gesteld.  
  

 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk 
worden maatregelen genomen om de voortgang van het leerproces te waarborgen.  

  
 De schorsing bedraagt maximaal een week en kan worden verlengd indien er overleg gaande is over 

definitieve verwijdering.  
  

 De betrokken ouders/ verzorgers worden door de directeur schriftelijk geïnformeerd over de reden en 
de duur van de schorsing. Zij worden op school uitgenodigd voor een gesprek betreffende de 
maatregel. Bij dit gesprek is tevens de bestuurder aanwezig.  

  
 Van de schorsing en het gesprek met de ouders/ verzorgers wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 

wordt door de ouders/ verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. De 
ouders/ verzorgers ontvangen een kopie. Indien ouders/ verzorgers niet willen tekenen, dan zal dit op 
het verslag vermeld worden.  

  
 Het verslag wordt ter kennisgeving verzonden aan: - de voorzitter College van Bestuur - de 

leerplichtambtenaar - de inspectie basisonderwijs  
  

 Ouders/ verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school (bestuur). Een 
bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken bij het bestuur zijn ingediend. Het bevoegd gezag 
beslist uiterlijk binnen vier weken op het bezwaar.  

  
  
3. Verwijdering      
  
Bij het meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/ of 
de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering van de leerling.  
  
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  
  

 Verwijdering van een leerling is een beslissing van de bestuurder.  
  

 Voordat de beslissing wordt genomen, dient de bestuurder de betrokken groepsleerkracht en de 
directeur te horen.  

  
 Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders/ verzorgers ter kennis wordt gesteld en 

door de ouders/ verzorgers voor gezien wordt getekend.  
  

 Het verslag wordt ter kennisgeving verzonden aan: - de leerplichtambtenaar - de inspectie 
basisonderwijs  

  
 De bestuurder informeert de ouders/ verzorgers schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 

verwijdering, waarbij de ouders wordt gewezen op de mogelijkheid van het indienen van een 
bezwaarschrift.  

  
 Ouders/ verzorgers kunnen bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag van de school (bestuur). Een 

bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken bij het bestuur zijn ingediend.   
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 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders/ verzorgers te horen over het bezwaarschrift.  

  
 Het bevoegd gezag (bestuur) neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na de ontvangst van 

het bezwaarschrift.  
  

 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere speciale school 
voor basisonderwijs is gevonden om de leerling op te nemen, of dat aantoonbaar is dat de bestuurder, 
gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. 
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Bijlage bij Protocol voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen  
 

Betreft: Verwijderingsprocedure  
Datum: 

  
 

Geachte heer en mevrouw,  
  

Naar aanleiding van ons persoonlijk onderhoud van ___________________, bevestigen wij u bij deze dat de 
verwijderingsprocedure ten aanzien van het schoolbezoek aan basisschool ________________ van uw 
____________________ geboren ___________________, hierbij gestart is.  
  
Dit betekent het volgende:  
Uiterlijk per _______________________ schrijven wij _____________________ uit aan de basisschool 
________________________. Mocht er eerder een andere school voor hem gevonden worden, dat zullen wij de 
datum vervroegen. U dient vanaf heden te zoeken naar een andere school welke niet behoort tot één van de 
scholen van de Stichting ‘Ieder kind telt’. Het bevoegd gezag van de Stichting ‘Ieder kind telt’ in de gemeente 
Hellendoorn zal tevens in de komende twee maanden haar uiterste best doen een school voor 
_______________________ te vinden. Indien zij hierin niet slaagt volgt toch verwijdering op bovengenoemde 
datum.  
 
Motivatie van de verwijdering:  
De vele inspanningen die de school verricht heeft om de vorderingen te maken met ____________________ 
hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd, de school is niet in staat om verdere hulp te verlenen. De 
inspanningen die de school verricht heeft om in goed overleg met de ouders tot juiste hulpverlening te komen 
hebben niet tot het gewenste positieve resultaat geleid. De inspanning die verricht is om een juiste 
school/speciaal onderwijs te verkrijgen is niet geslaagd.  

  
Wij wijzen u erop dat u tegen deze verwijdering bezwaar kunt maken bij het bevoegd gezag. Indien u bezwaar 
aantekent beslist het bevoegd gezag binnen vier weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.    

 
Adres bevoegd gezag:  
Stichting ‘Ieder kind telt’  
College van Bestuur   
Postbus 59 7440 AB   
Nijverdal  

  
Wij wensen u wijsheid en sterkte toe in de komende periode.  

  
  

H. Slabbekoorn Voorzitter College van Bestuur     
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Betreft: procedure verwijdering van een leerling  
  
In artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs staat de procedure omschreven voor het verwijderen van een 
leerling. Het gaat in feite om artikel 40 lid 5, deze luidt:  
  
Voordat wordt besloten tot verwijdering hoort het bevoegd gezag de betrokken groepsleraar. Definitieve 
verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een 
andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of 
een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. Indien 
aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling waarnaar kan 
worden verwezen, kan in afwijking van de vorige volzin tot definitieve verwijdering worden overgegaan.  
  
Op grond van de wet en vanuit het oogpunt van behoorlijk bestuur volgen wij de volgende procedure.  
  
1. Horen van de leerkracht.  
2. Horen van de ouders.  
3. Andere school zoeken.  
4. Ouders schriftelijk op de hoogte stellen van de beslissing om het kind te verwijderen.   
5. Ouders wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken.   
6. Na bezwaar worden de ouders opnieuw gehoord.  
7. Het bevoegd gezag beslist binnen vier weken na ontvangst bezwaarschrift.  
  


