Protocol schorsen en verwijderen

Is er sprake van ernstig ongewenst gedrag van een leerling, waarbij psychisch en/of lichamelijk letsel
aan medeleerlingen en/of medewerkers is toegebracht, dan kan het protocol schorsing en verwijdering
in werking gaan.
Er zijn drie vormen van maatregelen:

time-out

schorsing

verwijdering
Time-out:
Als er sprake is van een ernstig bedreigend en/of agressief incident kan er besloten worden tot het
geven van een time-out.
Hierbij zijn de volgende maatregelen belangrijk:

Bij een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag naar huis gestuurd of gebracht,
nadat ouders/verzorgers van deze maatregel op de hoogte zijn gebracht.

De time-out kan verlengd worden met nog een dag. Maximaal kan de time-out één week
duren.

De ouders/verzorgers worden op de hoogte gesteld van de time-out en de reden hiervan.

Van het incident wordt het incidentenformulier ingevuld. Van het gesprek met de
ouders/verzorgers wordt een verslag gemaakt. Beide worden bewaard in het
leerlingendossier.

De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring van de directie. Bij
afwezigheid van de directie door de interncoördinator van de afdeling van de leerling.

Voor elke leerling wordt een eigen traject van terugkomen afgesproken.
Schorsing:
Bij een volgend ernstig incident, of wanneer het incident de eerste maal al dusdanig ernstig is, kan
een leerling formeel geschorst worden.
Bij schorsing is de wettelijke regeling voor het Bijzonder/Openbaar onderwijs van toepassing.
De volgende voorwaarden zijn dan van kracht:

Het bevoegd gezag wordt vooraf in kennis gesteld van de schorsing en wordt om
goedkeuring gevraagd.

Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover
mogelijk worden er maatregelen getroffen om de voortgang van het leerproces van de
leerling te waarborgen. (bijvoorbeeld schoolwerk meegeven).

De schorsing kan maximaal 3 weken duren en kan daarna hooguit 2 maal verlengd
worden.

De ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek over de
maatregel. In dit gesprek wordt gezocht naar oplossingsmogelijkheden. In dit gesprek
komen de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school ter sprake.

Van de schorsing en het gesprek wordt een verslag gemaakt. Ouders/verzorgers
ondertekenen het verslag voor gezien. Het verslag wordt bewaard in het leerlingendossier.





Het verslag wordt verstuurd aan:
- het bevoegd gezag
- leerplichtambtenaar
- inspectie van het onderwijs
Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd
gezag beslist binnen 14 dagen over het beroep.
Voor elke leerlingen wordt een eigen traject van terugkomen afgesproken.
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Verwijdering:
Er kan overgegaan worden tot verwijdering als:
- een zeer ernstig incident zich meerdere malen voordoet
- als de veiligheid van medeleerlingen en/of medewerkers niet meer gegarandeerd kan worden
- alle mogelijkheden in de begeleiding van een leerling zijn onderzocht
- plaatsing in andere groep c.q. afdeling niet (meer) mogelijk is.
Bij verwijdering gelden de volgende voorwaarden:

Verwijdering is een beslissing van het bevoegd gezag.

Voordat de beslissing wordt genomen hoort het bevoegd gezag de medewerker van de
groep en de directie. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt voorgelegd
aan de ouders en door deze ondertekend.

Het verslag wordt verstuurd naar:
- de leerplichtambtenaar
- de inspectie van het onderwijs.

Bevoegd gezag informeert schriftelijk de ouders over het voornemen tot verwijdering.
Ouders worden gewezen op het feit dat zij bezwaar kunnen aantekenen.

Ouders krijgen de mogelijkheid bezwaar in te dienen binnen zes weken.

Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.

Het bevoegd gezag neemt uiteindelijk een beslissing binnen vier weken na ontvangst van
het bezwaarschrift.

Een besluit van verwijdering is pas mogelijk nadat een andere school is gevonden om de
leerling op te nemen, of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht
weken, er alles aan heeft gedaan de leerling elders geplaatst te krijgen.

Schorsing en verwijdering van leerlingen komt (gelukkig) niet vaak voor bij ons op school. Wel is er in
bepaalde gevallen sprake geweest van een time-out. In alle gevallen is de begeleiding binnen school
er op gericht om deze situaties te voorkomen door vooraf maatregelen te treffen door bijvoorbeeld
door activiteiten aan te bieden die de druk van de ketel doen gaan of hem/haar tot rust te laten komen
buiten de eigen groep.
In alle gevallen wordt een beroep gedaan op de deskundigen binnen de school. ( zie zorgstructuur)
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