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Algemeen - context -  

Het Sprengen College wil voorkomen dat een leerling moet worden geschorst of verwijderd.  

Soms is ingrijpen echter noodzakelijk. Het betreft hier gedrag dat onacceptabel is binnen de 

geldende regels van de school.  Het schoolreglement is openbaar en inzichtelijk voor 

iedereen. 

Dit protocol is een leidraad bij het handelen in dergelijke situaties.  

 

Daar waar in dit protocol gesproken wordt over ‘hij’ of ‘zijn’, wordt ook ‘zij’ of ‘haar’ 

bedoeld. Daar waar gesproken wordt over ‘ouders’, worden ook ‘voogden’ of ‘verzorgers’ 

bedoeld.  
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1. Definitie misdraging 

Onder misdraging verstaan we het volgende: 

Gedragingen waarbij de veiligheid van het personeel, de leerling en derden in het geding is, 

of de voortgang van het onderwijs dermate verstoren. Het betreft hier: 

- Voortdurend, storend mogelijk agressief gedrag van de leerling; 

- Bedreigend of agressief gedrag van de ouders van de leerling; 

- Gedrag waarmee de leerling psychische, fysieke of materiële schade bij een ander 

toebrengt.  

 

Dergelijke misdragingen jegens (mede) leerlingen, personeelsleden en andere bij de school 

direct betrokken personen kunnen een aanleiding zijn de leerling een time-out te geven, te 

schorsen of te verwijderen. Een misdraging kan tevens aanleiding zijn voor het doen van 

aangifte en de ondersteuning hiervan.  

 

We spreken hier over misdragingen die zich voordoen in de klas en op het terrein van de 

school. Misdragingen die zich voordoen buiten het schoolterrein vallen niet onder de 

verantwoordelijkheid van de school. Wel biedt de school ondersteuning in misdragingen die 

ook de school betreffen. 

 

2. Maatregelen en handelingsplan 

 

2.1 Time-out 

Soms lukt het een leerling niet ‘normaal’ te doen in de klas, omdat de leerling bijvoorbeeld 

veel aan zijn hoofd heeft. De leerling verstoort de voortgang van het onderwijs waardoor de 

docent de leerling een time-out kan geven. De leerling wordt bij een time-out naar de time-

outcoach gestuurd. Een time-out wordt gezien als een tijdelijke schorsing van een lesuur of 

dagdeel. Samen met de leerling wordt gekeken naar een passende oplossing.  

 

Bij time-out wordt de volgende procedure gehanteerd: 

- De docent neemt contact op met de time-outcoach 

- De betreffende docent doet mondeling verslag van het incident aan de time-

outcoach en legt dit ook schriftelijk vast in het voorvalformulier.  

- De time-outcoach gaat met de leerling in gesprek. De leerling maakt verslag van het 

incident. 
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- Alle documenten worden opgenomen in het dossier. 

- De time-outcoach overlegt met de betreffende docent over de duur van de time-

out.   

- De betreffende docent ontvangt een overdracht van de time-outcoach en gaat 

indien mogelijk en noodzakelijk in gesprek met de leerling.  

- De time-outcoach kan een lid van de Commissie voor de Begeleiding(CvB) 

inschakelen voor hulp en advies.   

- Tenzij redelijke gronden zich hiertegen verzetten, worden de ouders van de leerling 

nog dezelfde dag door de mentor geïnformeerd over het incident.  

- Tenzij redelijke gronden zich hiertegen verzetten worden de ouders van de leerling 

door de mentor uitgenodigd voor een gesprek. Bij het gesprek is in elk geval de 

betreffende docent en een lid van de CvB aanwezig en indien noodzakelijk de time-

outcoach.  

- De time-out kan één keer worden verlengd met 1 dag.  

- Indien een gesprek heeft plaatsgevonden, worden de gemaakte afspraken en het 

gesprek vastgelegd in een rapportage. Deze dient voor gezien te worden getekend 

door de ouders.  

- Indien een leerling regelmatig time-out krijgt opgelegd, ontvangt de CvB een 

signaalbrief van de mentor.  

 

NB. de mentor bepaalt, wanneer of er redelijke gronden aanwezig zijn.  

 

2.2 Schorsing  

Bij een ernstige misdraging of herhaling van misdragingen, kan  de school besluiten over te 

gaan op formele schorsing.   

Een schorsing duurt maximaal 5 schooldagen. De school geeft gemotiveerd de duur van de 

schorsing weer. Een leerling dient daarna in principe weer toegelaten te worden op de 

school.  

 

Bij schorsing wordt de volgende procedure gehanteerd: 

- De CvB en directie nemen het besluit tot schorsing met opgaaf van reden. 

- De schorsing, reden van schorsing en duur van schorsing worden geregistreerd en 

opgeslagen in het dossier.  
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- De directie informeert de ouders van de leerling in elk geval middels een officiële 

brief. Zie bijlage 1.  

- De ouders en de leerling worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek 

is in elk geval één lid van de CVB en de mentor van de leerling aanwezig.  

- In het gesprek wordt gezocht naar passende oplossingsmogelijkheden en de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van participatie aan het onderwijsprogramma.  

- Van het gesprek wordt een rapportage gemaakt, deze rapportage wordt door de 

ouders voor gezien ondertekend en in het leerlingendossier opgenomen.  

- Bij schorsing van meer dan één dag dient de onderwijsinspectie en de 

leerplichtambtenaar op de hoogte te worden gesteld.   

- De rapportage en de schorsing(van meer dan één dag) dient ter kennisgeving te 

worden verstuurd aan: 

 Leerplichtambtenaar 

 Onderwijsinspectie  

- Tegen dit besluit kunnen ouders op grond van artikel 61 lid van de Wet op de 

Expertisecentra binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar 

maken. Dit bezwaar kan worden gericht aan de directie van het Sprengen College. 

Alvorens zij een besluit neemt aangaande het bezwaar zullen de ouders worden 

gehoord. De directie beslist binnen 14 dagen na ontvangst van de bezwaren.  

- Tevens wijst de directie de ouders op de mogelijkheid een klacht in te kunnen 

dienen bij de externe klachtencommissie.  

 

NB. Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot school ontzegd. Door de 

school worden maatregelen getroffen om de voortgang van het leerproces te waarborgen.  

 

2.3 Verwijdering 

Het Sprengen College gaat over tot verwijdering wanneer zij geen mogelijkheid meer ziet om 

de leerling onderwijs aan te bieden of de misdraging van de leerling of misdragende 

dermate ernstig is dat de school geen mogelijkheid meer ziet de leerling onderwijs aan te 

bieden.  

Verwijdering is echter wel een uiterste maatregel die aan strikte voorwaarden is gebonden.  

Bij verwijdering wordt de volgende procedure gehanteerd: 
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- De directie en de CvB bereiden het besluit tot voorgenomen verwijdering voor. Zij 

informeert het bestuur over het besluit tot verwijdering. 

- Het besluit tot voorgenomen verwijdering wordt vastgelegd. Indien noodzakelijk 

gebeurt dit in overleg met de mentor en de CvB. Er wordt een rapportage opgesteld 

en ondertekend door de directie. Deze rapportage wordt opgenomen in het dossier 

van de leerling.  

- De ouders van de leerling worden middels een schriftelijk gemotiveerde brief op de 

hoogte gesteld over het besluit tot verwijdering. (zie bijlage 2) 

- Een kopie van het besluit wordt ter kennisgeving verstuurd aan het bestuur, de 

onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar.  

- Tegen het besluit kunnen ouders op grond van artikel 61 van de Wet op de 

Expertisecentra(WEC) binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk 

bezwaar maken. Dit bezwaar kan worden gericht aan de directie van het Sprengen 

College.  

- Alvorens de directie een besluit neemt aangaande het bezwaar zullen de ouders 

worden gehoord. De directie beslist binnen 14 dagen na ontvangst van de bezwaren.  

- De directie beslist niet eerder op de bezwaren dan(artikel 61 WEC): 

a. na overleg met inspectie en eventueel andere deskundigen, 

b. nadat de ouders kennis hebben kunnen nemen van de op de beslissing 

betrekking hebbende adviezen of rapporten en 

c. de ouders opnieuw zijn gehoord.  

- Definitieve verwijdering kan in principe alleen plaatsvinden, wanneer de directie een 

andere school bereid heeft gevonden de leerling toe te laten. Zij probeert een 

oplossing te vinden in het samenwerkingsverband van het REC.  

- Indien de verplichtingen zijn nagekomen, zullen de ouders middels een brief 

‘definitieve verwijdering’ worden geïnformeerd.  

- Tegen het besluit kunnen ouders op grond van artikel 61 van de Wet op de 

Expertisecentra(WEC) binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk 

bezwaar maken. Dit bezwaar kan worden gericht aan de directie van het Sprengen 

College.  

- Alvorens de directie een besluit neemt aangaande het bezwaar zullen de ouders 

worden gehoord. De directie beslist binnen 4 weken na ontvangst van de bezwaren.  
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Bijlage 1. Brief bij schorsing 

Wanneer een leerling wordt geschorst, dienen de ouders hiervan in elk geval schriftelijk op de 

hoogte te worden gesteld.  

 

Aan de ouders/ verzorgers van (Naam leerling) 

Adres 

Postcode/plaats 

 

Plaats, datum 

 

In navolging op het gesprek dat wij op ..(datum).. hebben gevoerd en na overleg met de 

mentor van uw kind ...(dhr/mw. naam mentor) delen wij u hierbij mede dat uw kind ..(naam 

leerling)…. met ingang van ..(datum).. tot uiterlijk ..(datum).. is geschorst.  

Gedurende deze schorsing ontzeggen wij …(naam leerling).. de toegang tot de school. 

 

De reden(en) waarom uw kind wordt geschorst zijn: 

- Reden 1 

- Reden 2 etc.  

De school neemt met betrekking tot de schorsing de volgende maatregel(en): 

- Maatregel  1 (voorbeeld huiswerkopdrachten) 

- Maatregel 2 

 

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 61 van de Wet op de Expertisecentra binnen zes 

weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken.  

Dit bezwaar kan worden kunt u richten aan de directie van het Sprengen College. Alvorens 

het bevoegd gezag een besluit neemt aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord.  

Het bevoegd gezag beslist binnen 14 dagen na ontvangst van uw bezwaren.  

 

Hoogachtend, 
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Namens het bestuur van het Sprengen College 

(Naam directeur + functie + ondertekening) 

 

In afschrift aan bij schorsing van meer dan één dag: 

Leerplichtambtenaar  

Onderwijsinspectie  
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Bijlage 2. Brief voornemen verwijdering 
Wanneer de school het voornemen heeft een leerling van school te verwijderen, brengt zij de 

ouders/verzorgers op de hoogte via een schriftelijke en gemotiveerde brief.  

 

Aan de ouders/verzorgers van (naam leerling) 

Adres 

Postcode/plaats 

 

Geachte ouders/verzorgers van (naam leerling), 

 

In navolging op het gesprek dat wij op ..(datum).. jl. met u hebben gevoerd, hebben wij na 

overleg met …(naam betreffende docent(en))…besloten dat uw kind (naam) met ingang van 

..(datum).. (de 8 weken termijn in achtnemend) op grond van artikel 40 van de Wet op de 

Expertisecentra zal worden verwijderd van het Sprengen College.  

In de komende acht weken zullen wij de verplichtingen, welke de school op grond van artikel 

40 van de Wet op de Expertise heeft, nakomen.  

Dit houdt in dat wij een actieve rol aannemen in het vinden van een andere school, welke 

bereid is uw kind toe te laten. Mocht dit binnen 8 weken niet gelukken dan zullen wij 

overgaan tot definitieve verwijdering.  

Voorafgaande aan de definitieve verwijdering zal uw kind met ingang van …(datum).. tijdelijk 

worden verwijderd. Tijdens de tijdelijke verwijdering wordt uw kind de toegang tot de 

school ontzegd.  

 

De reden(-en) voor de verwijdering zijn: 

- Reden 1 

- Reden 2 

 

De genomen maatregelen met het oog op de verwijdering zijn: 

- Maatregel 1 (vb. huiswerkopdrachten) 

- Maatregel 2 (vb. Alleen toetsen op school maken) 

 

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 61 van de Wet op de Expertisecentra binnen zes 

weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken.  
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Dit bezwaar kan worden kunt u richten aan het bevoegd gezag van het Sprengen College dhr 

J.J. Dogger of de heer B.J. van den Berg. Alvorens het bevoegd gezag een besluit neemt 

aangaande uw bezwaar zult u worden gehoord.  

Het bevoegd gezag beslist binnen 14 dagen na ontvangst van uw bezwaren.  

 

Hoogachtend, 

 

Namens het bevoegd gezag van het Sprengen College 

(naam directeur + functie + ondertekening) 

 

 

 

 

 

In afschrift aan: 

Bestuur/bevoegd gezag  

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie  
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Bijlage 3. Brief bij definitieve verwijdering  

Wanneer door het bevoegd gezag wordt besloten dat een leerling definitief wordt verwijderd 

van school wordt dit middels deze brief schriftelijk aan de ouders/verzorgers meegedeeld.  

 

Aan de ouders/ verzorgers van ..(naam leerling) 

Adres 

Postcode en plaats 

 

Plaats, datum 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

In navolging op het gesprek dat wij op …(datum).. jl. met u hebben gevoerd, na overleg met 

docent ..(dhr./mevr. Naam docent).. en onze brief d.d. (datum brief voornemen tot 

verwijdering) delen wij u hierbij mee dat uw kind met ingang van …datum.. op grond van 

artikel 40 van de Wet op Expertisecentra definitief wordt verwijderd van de school.  

In de voorgaande acht weken zijn wij onze verplichting op grond van artikel 40 Wet op de 

Expertisecentra nagekomen. Er is gezocht naar een andere school voor uw kind, maar zijn er 

niet in geslaagd om een andere school bereid te vinden om uw kind toe te laten. (toelichting 

op gepleegde inspanningen en reden van niet toelaten) 

 

De reden(-en) die ten grondslag liggen aan de definitieve verwijdering zijn: 

- Reden 1 

- Reden 2 

 

De maatregelen die met het oog op de verwijdering zijn genomen, zijn: 

- Maatregel 1 

- Maatregel 2 

 

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra 

binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken. Dit bezwaar kan 

worden gericht aan het bevoegd gezag; algemeen directeur dhr. J.J. Dogger of adjunct-

directeur B.J. van den Berg.  
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Alvorens het bevoegd gezag een besluit neemt aangaande u bezwaar zult u worden 

gehoord. Het bevoegd gezag beslist binnen 4 weken na ontvangst van uw bezwaar. 

Tevens kan de verwijdering worden aangevochten bij de (civiele) rechter.  

 

Hoogachtend, 

Namens het bevoegd gezag van het Sprengen College 

(naam directeur + functie) 

 

 

 

 

 

In afschrift aan: 

Bestuur/bevoegd gezag 

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie 

 


