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Protocol Schorsing en verwijdering  
 

Wet Primair onderwijs  
De WPO (Wet Primair Onderwijs) schrijft basisscholen onder meer voor dat het onderwijs 
intercultureel moet zijn en een herkenbare, doorgaande lijn moet hebben.  
De vakken en methoden moeten voldoen aan de kerndoelen. Ook al spannen wij ons tot het 
uiterste in om uw kind goed onderwijs te geven en te begeleiden, toch kan er in een enkel 
droevig geval aanleiding zijn om tot schorsing en/of verwijdering over te gaan. 
Daar zijn wettelijke bepalingen voor, die als volgt kort zijn samengevat. 
 
Schorsing 
Formeel kan alleen het bevoegd gezag een leerling schorsen. 
Een leerling kan met opgaaf van redenen voor een periode van ten hoogste een week 
geschorst worden. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan betrokkene en ouders 
meegedeeld. Het bevoegd gezag stelt de inspectie bij schorsing voor een periode langer dan 
één dag schriftelijk op de hoogte. 
 
Redenen voor schorsing kunnen zijn; 

• voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag 

• ernstige conflicten 
 
Verwijdering   
Het bevoegd gezag kan pas definitief verwijderen als: 

• er een goed gemotiveerd voorstel tot verwijdering is. 

• de ouders en de leerling gelegenheid hebben gekregen te reageren. 

• de school  moet de leerplichtambtenaar direct inlichten over een besluit tot 
verwijdering; 

 
Redenen voor verwijderen 
Of een school een kind mag verwijderen, hangt af van een aantal factoren. De volgende 
factoren kunnen een rol spelen: 

• een kind hoort (beter) thuis op een school voor speciaal ( basis) onderwijs 

• voortdurend storend (ernstig) agressief gedrag 

• ernstige conflicten waarbij ook de ouders zijn betrokken 
 
De school mag namens het bestuur  een leerling pas definitief verwijderen als het voldaan 
heeft aan zijn zorgplicht om een andere school te vinden die bereid is de leerling toe te laten 
U kunt  bezwaar maken tegen de  verwijdering bij het bestuur van de school. Het adres van 
het bestuur vindt u de schoolgids van de school.  
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Bezwaar maken  
Binnen zes weken kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwijdering bij het bevoegd 
gezag. Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het bezwaar de 
toegang tot de school ontzeggen. Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beslist 
het bevoegd gezag na betrokkene(n) in de gelegenheid te hebben gesteld te reageren. 
 
Ontoelaatbaar gedrag 
Op onze school kan het voorkomen dat ontoelaatbaar gedrag gevolgen heeft, zoals: 

• één dag(deel) onder toezicht buiten de groep geplaatst worden, met het 
onderwijsprogramma van de eigen groep. 

• meer dan een dag onder toezicht buiten de groep geplaatst worden, eveneens met 
het onderwijsprogramma van de eigen groep. 
 

Ouders worden schriftelijk of telefonisch door de groepsleerkracht  op de hoogte gebracht 
van deze maatregelen. 


