Protocol time out, schorsen en verwijderen.

Het is belangrijk dat ouders, leerlingen en leerkrachten elkaar vertrouwen en respect voor elkaar
hebben. Een open communicatie is daarvoor belangrijk. Met zijn allen stemmen we gedragsregels af
en spreken elkaar hierop aan.
Als leerlingen, ouders of teamleden zich niet aan die afspraken houden dan kunnen we maatregelen
treffen.
De maatregelen aangaande leerlingen en ouders staan hieronder beschreven.
Ouders/verzorgers, die de gedragsregels van de school overtreden in en nabij de school, worden
hierop aangesproken door de directie. Indien de communicatie niet meer open, opbouwend of
constructief kan plaatsvinden, wordt de communicatie gestaakt (cooling-down) en uitgesteld naar een
later moment.
De school zorgt bij alle gevallen voor een goede dossiervorming. Op deze wijze worden afspraken
vastgelegd en kunnen onduidelijkheden voorkomen worden. Dossiervorming draagt tevens bij aan
een concrete afhandeling van eventuele problemen.
Een beslissing tot time-out, schorsing of verwijdering moet met de uiterste zorgvuldigheid worden
genomen.

Van de teamleden verwachten we professioneel gedrag. Teamleden worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheden en professioneel handelen.

Beleid
Het bestuur van de school is gemachtigd een leerling tijdelijk en/of definitief van school te sturen,
indien het gedrag van een leerling of diens ouders/verzorgers daartoe aanleiding geeft. Tijdelijk van
school sturen noemen we schorsen, definitief wegsturen noemen we verwijderen. Bij de stappen die
we zetten volgen we de Wet op primair onderwijs.

Time out
Van een time-out is sprake wanneer de leerling een dagdeel of dag wordt uitgesloten van het
verblijf in de groep maar niet uit de school is. Een leerling even kort in een andere groep zetten
staat hier niet beschreven en staat hierbuiten. Een time-out zal normaliter gedurende een
schooldag worden opgelegd en slechts gelden voor die betreffende schooldag.
Een time-out is zowel een strafmaatregel als een opvoedkundige ordemaatregel in het belang van
het kind, de groep en/of de school.






Leerkracht beslist tot time- Out na overleg met de directeur.
Ouders worden door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de leerkracht en lid
van directie aanwezig.
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt door de leerkracht.
Een time- Out kan niet worden verlengd.

Schorsing
Het schorsen van een leerling is aan de orde bij ernstig wangedrag (ernstig verbaal en fysiek geweld
naar medeleerlingen, leerkrachten en/of anderen in en om de school). School moet onmiddellijk
optreden en de tijd nemen om te zoeken naar een oplossing.
Een geschorst kind mag tijdelijk niet op school komen en geen lessen volgen.

Bezwaar maken tegen schorsing
Is een ouder het niet eens met schorsing dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag,
het bestuur.
Voor het schorsen volgen we de volgende stappen:












Leerkracht meldt incident aan directie;
Er volgt een gesprek met leerkracht, directie, ouder en kind.
Directie neemt contact op met ouders en algemeen bestuurder.
Directie geeft aard van de schorsing aan en een tijdindicatie.
Schorsing kan maximaal een week.
Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders en de bestuurder meegedeeld.
De reden, de aanvang, de tijdsduur en de eventuele andere genomen maatregelen worden
hierbij vermeld.
Ouders kunnen bezwaar aantekenen.
Inspectie van het Onderwijs wordt op de hoogte gebracht.
Tevens worden de leerplichtambtenaar en het samenwerkingsverband RIBA ingelicht.
De leerling krijgt werk mee naar huis om achterstand te voorkomen.

Verwijdering van een leerling
De school gaat over tot verwijderen indien;






De school kan een leerling niet de nodige speciale ondersteuning bieden die het kind nodig
heeft;
De leerling zich voortdurend agressief gedraagt.
Een ouder zich agressief gedraagt.
Er ernstige conflicten zijn (ook als de ouders daarbij betrokken zijn).
Met de ouders wordt gesproken over het voornemen tot verwijdering.

Bezwaar maken tegen verwijderen






Ouders krijgen een gemotiveerd schriftelijk besluit waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid
om bezwaar te maken.
Ouders kunnen binnen 6 weken een bezwaarschrift indienen.
Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.
Binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift wordt opnieuw een beslissing
genomen.
Blijft de school bij het besluit de leerling te verwijderen, dan kunnen ouders de zaak
voorleggen aan de rechter. Bij een openbare school is dat de bestuursrechter, bij het
bijzonder onderwijs de civiele rechter.

Volgens de Wet passend onderwijs mag een school een leerling verwijderen. Betreft het een leerling
met extra ondersteuningsbehoefte dan geldt de zorgplicht en is de school verantwoordelijk voor een
nieuwe plek. School heeft acht weken de tijd om een andere school te vinden. Tot die tijd mag een
kind niet definitief verwijderd worden. De reden daarvan is dat een leerling leerplichtig is. Als er
serieus en bewijsbaar gezocht is en de ouder weigert de andere school dan mag de school een
leerling na acht weken definitief verwijderen. Het samenwerkingsverband RIBA en de
leerplichtambtenaar vervullen hier ook een rol in.

De inspectie over schorsen en verwijderen.
Als scholen voor primair onderwijs een leerling langer dan één dag schorsen, dan zijn zij verplicht om dit aan de
Inspectie van het Onderwijs te melden. Wij vinden schorsen in het primair onderwijs een uiterste maatregel die
scholen zoveel mogelijk moeten voorkomen. Schorsen is een ingrijpende maatregel, met name voor jonge
leerlingen. Wij verwachten dat scholen alles doen om te voorkomen dat een leerling wordt geschorst en wanneer het echt noodzakelijk is - een schorsing zo kort mogelijk laten duren. Een schorsing mag sowieso niet
langer duren dan een week.
Wanneer scholen een leerling definitief willen verwijderen, moeten zij een andere school bereid vinden de leerling
toe te laten. Mochten de ouders het niet eens zijn met plaatsing op deze school, dan verwachten wij dat de school
met de ouders (en andere partners) het overleg voortzet 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.

