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Inhoudsopgave van dit beleidsprotocol  
de leerlingen  

 

1. uitgangspunt toelating, schorsing en verwijdering  

2. wettelijk kader  

3. berisping of waarschuwing  

4. time-out  

5. schorsing  

6. verwijdering  

7. tot slot  

 



Inleiding  

Dit beleidsprotocol heeft betrekking de leerlingen  

 

De leerlingen  
1. Uitgangspunten  

 

1.1 Toelating  

 

Leerlingen worden toegelaten op de scholen van Stichting BOOM die de ouders hebben gekozen. Toelating is 

normaal gesproken geen probleem. Desondanks kan het gebeuren dat een schooldirecteur (namens het bestuur 

c.q. bestuurder) toelating weigert, bijvoorbeeld als er sprake is van een bestaande verwijzing naar het speciaal 

onderwijs.  

Een directeur die besluit een leerling niet toe te laten, moet de ouders schriftelijk informeren over:  

� de inhoud van het besluit  

� de redenen van de weigering  

� de mogelijkheid van bezwaar  

� de manier, waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt moet worden  

 

Een bezwaarschrift het niet-toelaten van een kind moet binnen de termijn van zes weken zijn ingediend bij het 

bestuur c.q. bestuurder van de school. Het bestuur c.q. bestuurder dient binnen vier weken hierop te reageren.  

De scholen van Stichting BOOM zijn toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwing of 

maatschappelijke opvatting; voorwaarde is wel dat de ouders geen bezwaar kunnen maken tegen activiteiten 

die voortvloeien uit de katholieke identiteit van een school. Een kind mag echter niet geweigerd worden vanwege 

zijn godsdienst of levensbeschouwelijke opvattingen.  

Artikel 39 Wpo bevat algemene voorschriften voor toelating. Zo mag een kind dat geen verblijfsstatus heeft niet 

om die reden geweigerd worden. In artikel 40 Wpo wordt ten slotte nog bepaald dat de toelating van een kind 

niet afhankelijk mag worden gesteld van betaling van een ouderbijdrage.  

 

1.2 Wanneer kan een school een leerling weigeren?  

 

� Naar het oordeel van de school, is de groep vol. Als een school dit argument gebruikt, zal zij dit goed moeten 

onderbouwen met pedagogische en didactische argumenten. Als vuistregel kan gehanteerd worden dat een 

leerling in een lokaal tenminste 1,5 m2 ter beschikking heeft. Het aantal leerlingen per groep kan per school aan 

een maximum gebonden zijn; dit moet wel in het beleid zijn vastgelegd. Wanneer het vastgestelde aantal 

overschreden gaat worden, gaat de directie in overleg met de MR. Als het maximum bereikt is, verwijst de 

directie een kind door naar een andere school binnen Stg. BOOM.  

� De school kan de benodigde zorg niet bieden. Hierover is jurisprudentie. Factoren die dit argument 

onderbouwen, zijn o.a. groepsgrootte, effect op de andere leerlingen, deskundigheid personeel, beschikbaarheid 

personeel, ontbreken van middelen, noodzakelijke aanpassing in de uitgangspunten/organisatie van de school, 

de werkdruk, de zorgbehoefte van de leerling in samenhang met het zorgprofiel van de school (aantal 

rugzakleerlingen in een groep, een indicatie voor een cluster 3 of 4-school, een kind kan zichzelf niet verzorgen). 

We moeten hierbij wel rekening houden met de uitgangspunten van passend onderwijs en de te verwachten 

regelgeving.  

� Er dreigt een ernstige verstoring van de rust en orde als gevolg van het gedrag van kind of ouders. De school 

die het verzoek krijgt een elders verwijderde leerling te plaatsen, zal moeten motiveren, waarom de kans bestaat 

dat het kind de rust en de orde zal verstoren. De criteria voor het verwijderingbesluit kunnen de leidraad vormen 

voor het weigeringsbesluit.  

 

1.3 Schorsing en verwijdering  

 

De procedure bij verwijdering van een leerling treedt in werking als duidelijk is geworden dat de school geen 

andere mogelijkheden meer ziet om op een voor de leerling en school verantwoorde manier onderwijs te 

verzorgen. Dit betekent dat een leerling is opgenomen binnen het zorgsysteem van de school. Hierbij is 

zorgniveau 2 of 3 van toepassing toepassing.1  

Voorafgaande aan deze constatering hiervan kan de school gebruik maken van een schriftelijke berisping of een 

time-out.  



Altijd moeten vooraf gesprekken zijn gevoerd tussen de leerkracht, de leerling, de ouders samen met de directie. 

Deze gesprekken hebben tot doel om de basis van het probleem aan te pakken of op te lossen, vertrouwen op 

te bouwen in elkaar, zodat er weer een werkbare situatie ontstaat.  

Van de gesprekken worden verslagen gemaakt die aan de ouders ter visering worden aangeboden. Deze 

verslagen worden in het leerlingendossier bewaard.  

 

2 Wettelijk Kader met betrekking tot de te nemen maatregelen voor een leerling die zich (ernstig ) misdraagt.  

 

Alleen voor de procedure van schorsing en verwijdering van een leerling bestaat een wettelijk kader. Daarom zijn 

de te nemen maatregelen en bepalingen daaromtrent opgenomen in dit beleidsprotocol.  

Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch 

en of lichamelijk letsel aan derden is of dreigt te worden toegebracht. Twee basisredenen tot berisping, time-

out, schorsing en/of verwijdering kunnen zijn:  

o Onderwijskundige redenen: Het kind en/of de ouders/verzorgers zijn het niet eens met de onderwijskundige 

en pedagogische maatregelen. Het gevolg kan zijn ernstige ondermijning of ontwrichting van de gang van zaken 

op school, het structureel negeren van de schoolregels, maar ook blijvend verzet tegen bv. ingrijpende beslissing 

van de school of een verwijzing naar het speciaal onderwijs, waardoor het gezag, de rust en de veiligheid van de 

kinderen, het personeel en de school ondermijnd dreigt te worden.  

o Disciplinaire redenen: Een leerling weigert de op school geldende regels na te komen en ook/of de 

ouders/verzorgers hebben hun medewerking geweigerd; vaak zal er sprake zijn van ernstige misdragingen van 

de leerling, waarbij de veiligheid van het kind zelf of van de andere kinderen in gevaar kan komen.  

 

Dit onderdeel is beleidsmatig uitgewerkt in het beleid over ‘Agressie, geweld en seksuele intimidatie’. De 

disciplinaire maatregelen zijn een gevolg van  

- lichamelijk en of seksueel (getint) geweld  

- materieel geweld  

- verbaal geweld  

- non-verbaal geweld  

 

De directie en de leerkrachten bepalen in grote lijnen de gang van zaken op school. In zijn algemeenheid betekent 

dit dat één verzoek om iets te doen of juist niet te doen, voldoende moet zijn. Voor kinderen die niet aan die 

basisverwachting kunnen voldoen, geldt dat zij tijdelijk als disciplinaire maatregel ‘plaatsing buiten de groep’ 

opgelegd kunnen krijgen (altijd onder toezicht van een andere leerkracht of de directie). De ouders worden 

hiervan op de hoogte gebracht. Vindt zoiets een tweede keer plaats, dan nodigen we de ouders uit voor een 

gesprek over het niet-gewenste c.q. gewenste gedrag.  

Vier vormen van maatregelen  

 

Als bovenstaande maatregel niet voldoende is, kan overwogen worden een van de volgende maatregelen toe te 

passen. Hiervoor volgen we de richtlijnen van dit protocol.  

o Schriftelijke berisping of waarschuwing  

o Time-out voor een korte afkoelingsperiode  

o Schorsing voor een korte, vooraf bepaalde periode 



 
o Verwijdering van de school  

 

3 Berisping of waarschuwing  

 

De school kan een leerling een berisping of waarschuwing geven. De ouders/verzorgers krijgen hiervan een 

schriftelijk en aangetekend bericht waarbij wordt gerefereerd aan de eerder gevoerde gesprekken met de 

leerkracht en (één van de leden van) de directie. Een afschrift hiervan gaat naar uitvoerend bestuurder én wordt 

opgenomen in het dossier van de betreffende leerling. Overleg met de uitvoerend bestuurder, voorafgaande aan 

het versturen van de berisping, is noodzakelijk. De directeur van de school beslist en zorgt voor de 

administratieve afhandeling.  

 

4 Time-out  

 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. Er wordt altijd een bericht aan de ouders 

gestuurd.  

We onderscheiden twee vormen:  

o Pedagogische time-out (eventueel met een rode kaart) : een kind wordt voor een korte periode ondergebracht 

bij een collega of een directielid, wanneer er sprake is van pedagogische onmacht.  

o Time-out als disciplinaire maatregel  

 

a. time-out intern: het kind wordt tijdelijk buiten de groep geplaatst wordt en gaat daar verder met zijn 

werkzaamheden. Hij staat altijd onder toezicht. De directeur wordt hiervan op de hoogte gebracht.  

b. time-out extern  

Nadere uitwerking van een externe time-out:  

o In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. De 

ouders wordt hiervan onmiddellijk in kennis gesteld en zij moeten hun kind komen ophalen.  

o Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het incident 

en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. ( zie opm. 1)  

o De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst 

voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo spoedig 

mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders.  

o De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een 

lid van de directie van de school aanwezig.  

o Van de het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders voor gezien/akkoord getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. (zie opm. 2)  

o De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directeur en de uitvoerend 

bestuurder.  

o De time-out maatregel wordt na toepassing door de uitvoerend bestuurder gemeld aan het bestuur c.q. de 

bestuurder.  

 

5 Schorsing (= tijdelijke verwijdering)  

 

Het schorsen van een leerling is een maatregel om duidelijk te maken aan zowel de leerling als de ouders dat de 

grens van aanvaardbaar gedrag is bereikt.  

Schorsing geldt als een strafmaatregel, maar heeft geen wettelijke basis. Pas als een ernstig incident een of 

meerdere keren is voorgekomen, kan worden overgegaan tot een formele schorsing. (Hierbij kun je o.a. denken 

aan: bedreiging door ouder(s)/verzorger(s), herhaalde les-/ordeverstoring, wangedrag tegenover leerkrachten 

en/of medeleerlingen, diefstal, beroving, afpersing, bedreiging, geweldpleging, gebruik van alcohol of drugs 

tijdens schooltijden, handel in drugs of in gestolen goederen, bezit van wapens of vuurwerk.)  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 



 
o Het bestuur via de uitvoerend bestuurder wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze 

maatregel en om goedkeuring gevraagd. De uitvoerend bestuurder is gerechtigd te besluiten, hij heeft het 

volledige dossier, heeft de supervisie en de regie.  

o Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Er worden maatregelen getroffen 

waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd wordt. (zie opm. 3) De school houdt een 

inspanningsverplichting t.o.v. de leerling.  

o De schorsing bedraagt maximaal vijf schooldagen. Daarna moet de leerling in beginsel weer worden 

toegelaten. De woorden ‘in beginsel’ betekenen dat er een apart, goed onderbouwd besluit noodzakelijk is, 

wanneer de directie zou willen besluiten om over te gaan tot een nieuwe of verlengde schorsing (zie opm. 4). De 

termijn van vijf dagen geldt niet, als er overleg gaande is over de definitieve verwijdering van een leerling. De 

schorsing duurt dan net zo lang, als de tijd die nodig is om te komen tot een beslissing over de definitieve 

verwijdering.  

o De directeur informeert de ouders schriftelijk over  

� De reden en duur van de schorsing  

� De mogelijkheid van bezwaar  

� De manier waarop dit bezwaar kenbaar gemaakt kan worden 2  

o De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie en uitvoerend bestuurder uitgenodigd voor een 

gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, 

waarbij de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op school aan de orde komen.  

o Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders/verzorgers voor gezien of akkoord getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

o Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan:  

� Het bestuur c.q. de bestuurder  

� De ambtenaar leerplichtzaken  

� De inspectie onderwijs; de inspectie moet in kennis gesteld worden als de schorsing langer duurt dan een 

dag.  

o Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bestuur c.q. de bestuurder van de school. Het bestuur c.q. de 

bestuurder beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep.  

 

6 Verwijdering  

 

Nadat is gebleken dat een of meerdere schorsingsmaatregelen niet het beoogde effect sorteren, kan 

verwijdering als corrigerende strafmaatregel worden toegepast. Verwijdering kan ook worden toegepast als 

onmiddellijke maatregel naar aanleiding van een ernstige aangelegenheid. Het betreft hier het zich vaker 

voordoen van een ernstig incident, dat directe gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de voortgang van de 

school. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

o Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van de uitvoerend bestuurder namens het bestuur 

c.q. de bestuurder.(zie eerste voorwaarde bij onderwerp ‘schorsing’). De uitvoerend bestuurder treedt altijd op 

namens het bestuur c.q. de bestuurder. Hij informeert het bestuur c.q. de bestuurder over de genomen 

maatregelen.  

o Voordat hij een beslissing neemt, dient het bestuur c.q. de bestuurder de betrokken leerkracht, de directie, 

en eventueel het kind te horen. Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennisname wordt 

voorgelegd en door de ouders voor gezien wordt getekend. De overhandiging gebeurt altijd in aanwezigheid van 

tenminste een getuige.  

o Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar de ambtenaar leerplichtzaken en de onderwijsinspectie.  

o Het bestuur c.q. de bestuurder informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot 

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

o De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  

o Het bestuur c.q. de bestuurder is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  

 



 
o Het bestuur c.q. de bestuurder neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het 

bezwaarschrift.  

o Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal 

onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen. Het moet aantoonbaar zijn dat het bestuur c.q. de 

bestuurder, gedurende acht weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. Als een 

leerling van een basisschool niet herplaatst kan worden op een andere basisschool, mag hij toch na acht weken 

worden verwijderd.  

 

Opm. 1: Als veiligheid voorop staat, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-out niet afhankelijk gesteld 

worden van het contact met ouders. De vraag blijft staan wat er moet gebeuren als de ouders niet te bereiken 

zijn. Eventueel is het verwijderen uit de groep en opvang elders een tussenoplossing.?  

Opm. 2: de berisping en time-out vormen geen officiële instrumenten, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij 

onveilige situaties of bij het herstellen van de rust binnen de groep of school; het is principieel geen 

strafmaatregel, maar een ordemaatregel in het belang van de school en de kinderen (of het kind zelf);  

Opm. 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt 

belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. 

Daarnaast moet het beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren.  

Opm. 4: wezenlijk is dat de schorsing aan een maximum termijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering 

worden; de termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd ter beschikking heeft om 

een eventuele verwijderingbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.  

 

7 Tot slot  

 

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur c.q. de bestuurder van Stg. BOOM.  

 

Op de volgende internetsite vindt u een stappenplan CNV Onderwijs, wat kan voorkomen dat er procedurefouten 

worden gemaakt:  

 

http://www.cnvo.nl/fileadmin/bestanden/ocnv/downloads/Protocolschorsing.pdf  

 
 


