Protocol schorsing en verwijdering
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling.
Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de belangen van andere
leerlingen van de school in het geding komen worden de stappen zoals beschreven in dit protocol
gehanteerd. De schoolleider beoordeelt of er sprake is van bovenstaande criteria.
Binnen Sopora kunnen 3 verschillende maatregelen genomen worden wanneer er sprake is van
ernstig ongewenst gedrag door een leerling:
1. Time out
2. Schorsing
3. Verwijdering
Time Out
Een ernstig incident leidt tot een time out met onmiddellijke ingang. Hierbij gelden de volgende
voorwaarden:
- De leerling wordt voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd. Ouders/verzorgers
worden onmiddellijk van het incident en de time out op de hoogte gebracht. Wanneer ouders niet te
bereiken zijn zal de school de leerling uit de klas verwijderen en elders opvang regelen.
- De time out maatregel kan eenmalig worden verlengd met 1 dag. Hierna kan de leerling worden
geschorst voor maximaal 1 week. De school dient in alle gevallen zo spoedig mogelijk contact op te
nemen met de ouders/verzorgers.
- Na de time out volgt er zo spoedig mogelijk (bij voorkeur dezelfde dag) een gesprek met de
ouders/verzorgers van de leerling. Hierbij is de groepsleerkracht en de schoolleider aanwezig.
- Het incident en het gesprek worden schriftelijk vastgelegd, het document wordt door de
ouders/verzorgers ondertekend en wordt bewaard in het dossier van de leerling.
- De schoolleider neemt het besluit over de time out maatregel en stelt het bevoegd gezag
schriftelijk op de hoogte ervan.
Schorsing
Wanneer na de time out maatregel zich een volgend ernstig incident voordoet, of wanneer het
incident zo ernstig is, kan de school overgaan tot het formeel schorsen van de leerling. Schorsing
houdt in dat de leerling tijdelijk geen toegang heeft tot de school. De wettelijke regeling voor het
Openbaar Onderwijs is hierbij van toepassing (Algemene Wet Bestuursrecht). Binnen Sopora worden
de volgende voorwaarden gehanteerd:
- De schoolleider stelt het bevoegd gezag op de hoogte van de schorsing en vraagt om goedkeuring.
- De schorsing geldt in principe voor maximaal 5 dagen. Een uitzondering hierop kan zijn dat de
schorsing ingaat, terwijl er overleg is over het definitief verwijderen van de leerling. De
schorsingsmaatregel mag 2x worden verlengd.
- Tijdens de schorsing worden zover mogelijk maatregelen getroffen die de voortgang van het
leerproces waarborgen. De schorsing mag niet betekenen dat de leerling bepaalde toetsen (Cito
entreetoetsen of eindtoetsen) niet kan doen. De schoolleider kan dan besluiten de leerling voor de
duur van de toets toe te laten, dan wel (thuis) studiemateriaal beschikbaar stellen.
- De ouders/verzorgers worden direct op de hoogte gebracht van het besluit tot schorsing en
uitgenodigd voor een gesprek. Doel van dit gesprek is om te komen tot oplossingen van de
problematiek en de (on)mogelijkheden tot opvang van de leerling te bespreken.

- De schorsing en het gesprek worden schriftelijk vastgelegd, het document wordt door de
ouders/verzorgers ondertekend en wordt bewaard in het dossier van de leerling.
- Het document wordt ter kennisgeving gestuurd aan het bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar en
de inspectie van het onderwijs.
- Ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen de schorsing.
Verwijdering
Wanneer een ernstig incident zich meermalen voordoet, zodanig dat het ingrijpende gevolgen heeft
voor de veiligheid en/of de onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot
verwijdering van een leerling. De wettelijke regeling voor het Openbaar Onderwijs is hierbij van
toepassing (Algemene Wet Bestuursrecht). Binnen Sopora worden de volgende voorwaarden
gehanteerd:
- De beslissing om een leerling te verwijderen ligt bij het bevoegd gezag. Voordat het besluit
genomen wordt, hoort het bevoegd gezag de betrokken leerkracht, de schoolleider en de
ouders/verzorgers.
- Van de gesprekken met de leerkracht, de schoolleider en de ouders/verzorgers wordt een verslag
gemaakt dat door de ouders wordt ondertekend (tenminste voor gezien). Dit verslag wordt
opgestuurd naar de leerplichtambtenaar en de inspectie van het onderwijs.
- Het bevoegd gezag informeert de ouders/verzorgers schriftelijk en met redenen over het
voornemen van verwijdering en wijst de ouders/verzorgers op de mogelijkheid om bezwaar aan te
tekenen bij de directeur bestuurder van Sopora.. Dit bezwaarschrift moet binnen zes weken
ingediend zijn.
- Het bevoegd gezag is verplicht de ouders/verzorgers te horen over het bezwaarschrift en moet
binnen vier weken na ontvangst een beslissing nemen over de verwijdering.
- De definitieve verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor
speciaal onderwijs is gevonden voor de leerling of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag
gedurende acht weken voldoende inspanning heeft gepleegd om de leerling elders geplaatst te
krijgen.

