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PROTOCOL WAARSCHUWING, SCHORSING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN  

 
 
Als een leerling zich ernstig misdraagt kan de school de leerling daarvoor een officiële straf geven. Het kan gaan om:  

• een officiële waarschuwing;  

• time-out; 

• een schorsing;  

• verwijdering.  

 
De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) kent alleen verwijdering als officiële straf. De officiële waarschuwing en de 
schorsing zijn in het Veiligheidsbeleid toegevoegd om: 

• leerling en ouders ernstig te waarschuwen dat herhaling verwijdering kan betekenen;  

• in samenwerking met de leerling en de ouders afspraken te maken en/of begeleiding te zoeken om herhaling 
te voorkomen.  

a. Een officiële waarschuwing  
De directeur geeft de officiële waarschuwing.  
Voorafgaand worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het besluit tot het geven van een 
officiële waarschuwing wordt toegelicht. Bij dit gesprek is naast de directeur een tweede personeelslid aanwezig. De 
directeur maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de directeur en door het tweede 
aanwezige personeelslid; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien te ondertekenen. De officiële 
waarschuwing wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur bewaart de officiële waarschuwing 
en het verslag van het gesprek met de ouders in het leerlingdossier zolang de leerling de school bezoekt. De 
directeur zendt een kopie aan de bestuurder.  
 
b. Time out 
Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. De toegang tot de school wordt voor 1 dag 
ontzegd. De time-out is geen officieel instrument, maar kan bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij het herstellen 
van de rust binnen de school. Het is een ordemaatregel in het belang van de school. De time-out maatregel kan 
alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school. Ouders/verzorgers worden onmiddellijk van 
het incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. Het besluit tot het ontzeggen van de toegang, 
wordt de ouders schriftelijk meegedeeld. Van het incident en de time-out wordt verslag gedaan in het dossier van de 
leerling. De time-out maatregel wordt na toepassing (schriftelijk) gemeld aan het bevoegd gezag.  
 
 
c. Een schorsing  
Schorsing van leerlingen gebeurt door het bestuur. In de praktijk is dit gemandateerd aan de directeur, die hierover 
overleg pleegt met de bestuurder. De wet geeft aan dat een leerling maximaal voor vijf dagen kan worden geschorst. 
Omdat de leerling leerplichtig is, geeft de school in geval van schorsing altijd huiswerk mee.  
Voorafgaand aan het besluit tot schorsing worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het 
voorgenomen besluit wordt toegelicht. Bij dit gesprek is naast de directeur een tweede personeelslid of de 
bestuurder aanwezig. De directeur maakt een verslag van het gesprek; dit wordt ondertekend door de 
vertegenwoordiger namens het bestuur en door de directeur; aan de ouders wordt gevraagd het verslag voor gezien 
te ondertekenen.  
Het schorsingsbesluit wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur bewaart het schorsingsbesluit 
en het verslag van het gesprek met de ouders in het leerlingdossier zolang de leerling de school bezoekt.  
Als de ouders het niet eens zijn met de schorsing van hun kind, kunnen ze schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. 
Het bestuur reageert binnen vier weken. Daarna hebben ouders nog de mogelijkheid om een uitspraak van de 
rechter te vragen.  
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d. Verwijdering  
Verwijdering van leerlingen gebeurt door het bestuur. De bestuurder pleegt hierover overleg met de directeur en 
eventueel een betrokken personeelslid.  
Voorafgaand aan het besluit tot verwijdering worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek waarin het 
voorgenomen besluit tot verwijdering wordt toegelicht. Bij dit gesprek zijn de bestuurder en de directeur aanwezig. 
Het besluit tot verwijdering wordt op schrift gesteld en aan de ouders gegeven. De directeur maakt een verslag van 
het gesprek; dit wordt ondertekend door de bestuurder en door de directeur; aan de ouders wordt gevraagd het 
verslag voor gezien te ondertekenen. Dit wordt bewaard in het leerlingdossier. 
Als de ouders het niet eens zijn met de verwijdering kan de leerplichtambtenaar van de gemeente worden 
ingeschakeld om te bemiddelen. Levert bemiddeling van de leerplichtambtenaar voor de ouders niet het gewenste 
resultaat op dan kunnen zij schriftelijk bezwaar maken bij het bestuur. Het bestuur reageert binnen vier weken. 
Daarna hebben ouders nog de mogelijkheid om een uitspraak van de rechter te vragen.  
Een verwijdering kan pas worden geëffectueerd als er door de school een andere school voor de leerling is 
gevonden. Als kan worden aangetoond dat er acht weken lang door de school is gezocht zonder succes, kan ook tot 
verwijdering worden overgegaan (artikel 40, Wet op het Primair Onderwijs). Uiteraard kunnen de ouders tijdens de 
hierboven aangegeven procedure ook zelf een nieuwe school voor hun kind zoeken. Als dat lukt, is de verwijdering 
ook geëffectueerd. 
 


