Protocol schorsen en verwijderen
Schorsing is een tijdelijke ontzegging van de toegang tot de school. De leerling mag dan op
school geen lessen volgen en voor de duur van de schorsing niet op school verschijnen.
Schorsing is aan de orde wanneer de directie of het bestuur bij ernstig wangedrag van een
leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) onmiddellijk moet optreden en er tijd nodig is voor het
zoeken naar een oplossing. De Waterwilg spreekt van ernstig wangedrag als er sprake is van
ernstige verstoring van de rust, veiligheid en orde op school door bijvoorbeeld geestelijke of
lichamelijke mishandeling, fysieke of psychische bedreiging, diefstal of het herhaald negeren
van onze leefregels waarbij de kern zit in wederzijds respect.
Hoe De Waterwilg omgaat met ongewenst gedrag is beschreven in de escalatieladder die
onderdeel uitmaakt van dit protocol (zie gedrags- en pestprotocol op de website van de
school).
Schorsing geldt altijd voor een beperkte periode, nooit voor onbepaalde tijd. De directie
maakt van een schorsing melding bij het bestuur, de leerplichtambtenaar en bij langer dan
een 1 dag schorsing melding bij de onderwijsinspectie. De school kan zelf maximaal 5 dagen
schorsen.
Verwijderen
In de wet op het basisonderwijs is de verwijdering van leerlingen geregeld. Bij verwijdering
wordt een leerling uitgeschreven en verdwijnt deze definitief van school. Verwijdering is een
maatregel bij zodanig ernstig wangedrag dat de directie/het bestuur concludeert dat de
relatie tussen school en leerling onherstelbaar is verstoord. Uit jurisprudentie blijkt dat
verwijdering ook kan plaatsvinden vanwege wangedrag van de ouders van leerlingen.
Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die de directie/het bestuur slechts in het
uiterste geval en op uiterste zorgvuldige wijze moet nemen. Hoe omgegaan wordt met
ongewenst gedrag is beschreven in de escalatieladder die onderdeel uitmaakt van het
gedrags- en pestprotocol. Indien schorsing niet leidt tot een verbetering van het gedrag,
wordt overgegaan tot verwijdering.
Het besluit tot verwijderen wordt genomen door het bestuur. Ouders kunnen binnen 4
weken een bezwaarschrift indienen op het verwijderingsbesluit. Het bestuur zal in dat geval
overleg hebben met de inspectie en andere betrokkenen, waarna zij binnen 4 weken zullen
reageren op het bezwaarschrift.

