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Als een leerling zich niet aan de afgesproken regels houdt, zal de leerkracht of de directeur contact 
opnemen met de ouders/verzorgers. Indien geen verbetering optreedt en de leerling door dit 
onacceptabel gedrag het onderwijsproces van andere kinderen ernstig benadeelt, kan het bestuur 
overgaan tot schorsing of (tijdelijke) verwijdering van de leerling. In voorkomende gevallen zullen 
leerkracht, directie en de leerplichtambtenaar met de ouders/verzorgers de wettelijke procedure 
hiervoor doornemen. De gevolgde procedure t.a.v. schorsing en verwijdering is de volgende. 
 
Schorsing  
Voor schorsen volgen wij Artikel 40c van de Wet op het primair onderwijs:  

1. Het bevoegd gezag kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten 
hoogste één week (= 5 lesdagen) schorsen.  

2. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders bekendgemaakt.  
3. Het bevoegd gezag stelt de inspectie van een schorsing voor een periode langer dan één dag 

schriftelijk en met opgave van redenen in kennis.  
 
Verwijdering   
Aanleiding tot verwijdering van een leerling kan zijn gelegen in ernstig (herhaald) wangedrag van de 
leerling of de ouders. Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden, nadat een andere school de 
leerling heeft toegelaten (Artikel 40 Wet PO). Wanneer het bestuur aantoonbaar gedurende acht 
weken zonder succes heeft gezocht naar een school, waarnaar verwezen kan worden, kan toch tot 
verwijdering worden overgegaan.  De gevolgde procedure is als volgt:   

1. De ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering.   
2. Het bestuur stuurt de ouders een gemotiveerd schriftelijk besluit, waarbij aangegeven wordt 

op welke wijze bezwaar gemaakt kan worden.   
3. De ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.   
4. Het bestuur is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift. Binnen vier weken na 

ontvangst van het bezwaarschrift wordt opnieuw beslist.  
5. Er is voorzien in de mogelijkheid een geschillencommissie in te schakelen (Artikel 43). 
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