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Procedure schorsen en verwijderen van leerlingen
Schorsen
Bij een schorsing worden de volgende stappen genomen:
1. Er heeft overleg plaats gevonden tussen (de leerling), de ouder(s), de leraar en de directeur.
2. De directeur kan namens het bevoegd gezag een leerling schorsen. De directeur heeft
hiervoor voorafgaande goedkeuring van het College van Bestuur nodig.
3. De schorsing vindt plaats voor een periode van ten hoogste één week.
4. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk en onderbouwd door de directeur aan de ouder(s)
kenbaar gemaakt. In dit besluit worden vermeld: de redenen voor schorsing, de aanvang en
tijdsduur en eventuele andere genomen maatregelen.
5. Als de schorsing voor langer dan één dag is, dan wordt dit door de directeur gemeld bij de
inspectie met opgave van redenen. Opgave kan gedaan worden via het Internet
Schooldossier (ISD).
6. De school stelt de leerling in staat te voorkomen dat deze een achterstand oploopt
(bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk).
7. Alle correspondentie wordt in het leerlingdossier in Parnassys opgenomen.

Verwijdering
Bij de verwijdering van de leerling van school, worden de volgende stappen genomen:
1. De leraar (en/of eventueel een ander personeelslid) en de ouder(s) zijn gehoord over het
voornemen tot verwijdering door de directeur van de school.
2. De directeur kan namens het bevoegd gezag een leerling verwijderen. De directeur heeft
hiervoor voorafgaande goedkeuring van het College van Bestuur nodig 1.
3. Het besluit tot verwijdering wordt schriftelijk en met redenen omkleed door de directeur aan
ouder(s) kenbaar gemaakt.
4. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag
ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten.
5. Het is voor betrokken ouder(s) mogelijk om, binnen 6 weken na dagtekening, schriftelijk bij
het bevoegd gezag een verzoek om herziening van dit besluit te vragen. Vervolgens beslist
het bevoegd gezag binnen 4 weken, maar zal wel de ouders eerst horen.
6. Alle correspondentie wordt in het leerlingdossier in Parnassys opgenomen.
Het Protocol schorsen en verwijderen van leerlingen wordt gepubliceerd op de website van Agora.
Dit protocol treedt in werking op 1 juli 2020.

Managementstatuut Agora, art.3, g:
De directeur is belast met toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Schorsing en verwijdering vereist
voorafgaande goedkeuring van het College van Bestuur.
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Toelichting
Binnen Agora is het uitgangspunt dat school en ouders zo goed mogelijk samenwerken en zich
inspannen in het belang van de leerling.
Bij aanhoudend ongewenst gedrag van een leerling kan het voorkomen dat de school besluit om
bepaalde maatregelen te nemen. In een enkel geval is het nodig om een gedragscontract af te
sluiten. Hierin worden afspraken gemaakt over het gewenste gedrag van de leerling.
Het kan echter voorkomen dat de school vaststelt dat een leerling niet langer met succes het
onderwijs op de school kan volgen (door oorzaken in of buiten de leerling gelegen) of dat er sprake is
van ernstige verstoringen op het gebied van veiligheid of orde. In dat geval kan de directeur besluiten
deze leerling te schorsen dan wel van de school te verwijderen. (Voorafgaande aan het traject van
schorsing en of verwijdering kan er een time out worden ingezet).
Verwijdering kan plaats vinden omdat de school handelingsverlegen is geworden op:
•

Didactische gronden: het onderwijs past niet bij de leerling of is te moeilijk;

•

Pedagogische gronden: het gedrag van de leerling veroorzaakt problemen en/of brengt de
veiligheid van medeleerlingen of leraar in gevaar;

Voordat op deze gronden wordt verwijderd, moeten eerst alle interne middelen zijn ingezet en is alle
ondersteuning vanuit het Samenwerkingsverband ingezet (bijvoorbeeld ambulante hulp). Ook moet
een ontwikkelingsperspectief (OOP) zijn opgesteld.
Wordt de leerling verwezen naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of speciaal onderwijs
(SO), dan moet er eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) aan het Samenwerkingsverband
worden gevraagd.
Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan zet de school met de ouders
(en andere partners) het overleg voort om zo alsnog tot overeenstemming te komen. Lukt dit niet
binnen afzienbare tijd, dan kan contact met het samenwerkingsverband, de leerplichtambtenaar en
zo nodig, een onderwijsconsulent, de oplossing bieden.
Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling
terecht kan op een nieuwe school. Leerlingen mogen dus niet geschorst worden in afwachting van
verwijdering.
Ook het gedrag van ouders of de relatie tussen de school en ouders kan reden zijn om tot
verwijdering over te gaan. Bij ernstige misdraging wordt eerst overgegaan tot minder verstrekkende
maatregelen, zoals een toegangsverbod. Bij bedreiging, belediging, schelden/schreeuwen (wanneer
dit een bedreiging of belediging betreft) kan er tevens aangifte gedaan worden bij de politie.
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