
Procedure schorsing en verwijdering  
 

Ontoelaatbaar gedrag 

Bij onacceptabel gedrag en er geen gedragsverandering plaats vindt, wordt de directie 

ingeschakeld en is er een gesprek met ouders en kind. In overleg door leerkracht en/of 

directeur. 

Het kan dat het kind een gedragsbrief krijgt, maar nooit zonder dat de directeur op de 

hoogte is en zonder dat er met de ouders contact is geweest. 

De gedragsbrief moet door de ouders ondertekend en ingeleverd worden bij de  

directeur.  Indien twee gedragsbrieven in kort tijdsbestek zijn meegegeven, moet het 

beleid van de Unicoz gevolgd worden. 

Binnen onze school wordt dan onderstaande procedure voor schorsing en verwijdering 

gehanteerd (zie voor de volledige regeling www.unicoz.nl). 
 
Op een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs kunnen zich met een leerling 
en of een ouder problemen voordoen die er toe kunnen leiden dat besloten wordt een 
leerling te schorsen of te verwijderen. Het nemen van deze maatregelen valt onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Een dergelijk besluit moet met zorgvuldigheid en 
terughoudendheid tot stand komen.  
 
De directeur kan, indien hij dat noodzakelijk acht, na een zorgvuldige belangenafweging 
besluiten een leerling te schorsen of te verwijderen.  
 
In de regel zal de volgende opbouw plaatsvinden:  
1. een gesprek tussen ouders en directeur; 
2. een schriftelijke waarschuwing; 
3. een schorsing; 
4. een verwijdering. 

Er kan zich echter de situatie voordoen dat van deze volgorde zal worden afgeweken. 
 
Schorsing  
In geval van een schorsing wordt de leerling voor minimaal één schooldag en wettelijk 
maximaal vijf schooldagen de toegang tot de school ontzegd.  
Van toepassing zijnde wettelijke bepalingen: art. 40c Wet primair onderwijs en artikel 11 
onder c Leerplichtwet 1969. 
De directeur brengt de ouders/verzorgers zo snel mogelijk op de hoogte van het voornemen 

tot schorsing. De directeur zal, voor zover mogelijk, voorafgaand aan zijn besluitvorming de 

ouders en de groepsleerkracht in de gelegenheid stellen te worden gehoord.  

Van het horen wordt zo spoedig mogelijk een verslag opgesteld. De ouders wordt gevraagd 

dit verslag te ondertekenen. Vervolgens neemt de directeur een schriftelijk gemotiveerd 

besluit aangaande de schorsing. Het besluit tot schorsing wordt gemeld bij de 

leerplichtambtenaar en aan het College van Bestuur. 

Wanneer de schorsing langer dan één dag duurt, dient ook de Onderwijsinspectie schriftelijk 

en met opgave van redenen geïnformeerd te worden 

Het besluit wordt aan de ouders toegezonden dan wel uitgereikt. 

De ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit bij 

het College van Bestuur. Het College van Bestuur neemt binnen 4 weken na ontvangst van 

het bezwaar een beslissing.  

http://www.unicoz.nl/


Indien de omstandigheden dat vereisen kan de directeur besluiten de opgelegde schorsing 

te verlengen. Hij neemt daartoe een nieuw besluit conform de hierboven beschreven 

procedure. 

De school draagt er zorg voor dat de leerling tijdens de schorsing huiswerk- en/of 

leeropdrachten krijgt.  

Indien geen contact met de ouders is geweest, belet dat de directeur overigens niet de 
schorsing op te leggen.  
 
Verwijdering 
Het kan zijn dat in de loop van het schooljaar blijkt dat de school niet langer de extra 
begeleiding kan of wil bieden die een leerling nodig heeft. De directeur kan ook 
besluiten om een leerling te verwijderen wegens onhandelbaar gedrag, wangedrag, of 
na een ernstig incident van de leerling of van een ouder, terwijl de ouders het daar niet mee 
eens zijn.  
 
Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat de directeur ervoor heeft 
zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Onder andere school 
kan ook worden verstaan een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en 
voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. De leerling kan gedurende de verwijderingsprocedure worden geschorst. De 
directeur neemt hiertoe een besluit conform de hierboven beschreven procedure. De school 
draagt er zorg voor dat de leerling tijdens de schorsing huiswerk- en/of leeropdrachten krijgt. 
 
De directeur brengt de ouders op de hoogte van het voornemen tot verwijdering. De 

directeur zal voorafgaand aan zijn besluitvorming de ouders en de groepsleerkracht in de 

gelegenheid stellen te worden gehoord. Van het horen wordt zo spoedig mogelijk een 

verslag opgesteld. De ouders wordt gevraagd dit verslag te ondertekenen. Vervolgens neemt 

de directeur een schriftelijk gemotiveerd besluit aangaande de verwijdering. Het besluit wordt 

voor instemming voorgelegd aan het College van Bestuur.  

Het besluit tot verwijdering wordt terstond gemeld bij de leerplichtambtenaar. Het besluit 

wordt aan de ouders toegezonden dan wel uitgereikt. 

De ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar aantekenen tegen het besluit bij 

het College van Bestuur. Wanneer de ouders bezwaar hebben gemaakt bij de 

geschillencommissie tegen de verwijdering , dient het College van bestuur het oordeel van 

de geschillencie Passend onderwijs af te wachten voordat er op het bezwaar beslist wordt. 

Wordt er geen geschil aanhangig gemaakt bij de geschillencommissie dan neemt het 

College van Bestuur binnen 4 weken na ontvangst van het bezwaar een beslissing. De 

ouders worden van tevoren gehoord.  

De ouders worden schriftelijk van de definitieve verwijdering op de hoogte gebracht.  

De leerling wordt uitgeschreven. 

 


