
 
 

 

 

 

Reglement schorsing en verwijdering van leerlingen 

 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
Bevoegd gezag het College van Bestuur van de Stichting Trinamiek. 
Leerling leerling die op één van de scholen ressorterend onder het bevoegd gezag staat             

ingeschreven. 
Ouder(s) de ouder(s), voogd(en) of verzorger(s) van de leerling. 
Directie de directeur alsmede de locatieleider van de schoollocatie 
Personeel aan de school verbonden onderwijsgevend en (onderwijs-)ondersteunend 

personeel. 
Inspectie de inspectie die belast is met het toezicht op het onderwijs. 
Schoolregels voorschriften van de school, opgenomen in het schoolplan, de schoolgids          

en/of in het huishoudelijke reglement. 
Wangedrag (ernstige) misdragingen in de wijze van handelen, optreden en reageren door de            

leerling ten aanzien van de schoolregels en algemeen geaccepteerde normen en           
waarden. 

Schorsing het aan een leerling de toegang tot de school ontzeggen voor een bepaalde tijd              
(maximaal 5 schooldagen). 

Verwijdering het definitief niet meer toelaten van een leerling tot de school. 
 
Artikel 2  Disciplinaire maatregelen 
Tegen de leerling die handelt in strijd met de schoolregels en algemeen geldende normen kunnen de                
volgende disciplinaire maatregelen worden getroffen: 
- Schorsing (zie artikel 3) 
- Verwijdering (zie artikel 4) 
 
Artikel 3 Schorsing 
1. Schorsing is een maatregel die wordt genomen bij herhaaldelijk overtreden van de schoolregels             

en/of het zich schuldig maken aan wangedrag, zulks ter beoordeling van de directie. 
2. Een besluit tot schorsing wordt genomen door het bevoegd gezag en gemeld bij de inspectie van het                 

onderwijs en de leerplichtambtenaar.  
3. Een leerling kan voor maximaal 5 schooldagen worden geschorst. 
4. Behoudens spoedeisende gevallen hoort het bevoegd gezag, alvorens over te gaan tot schorsing, de              

directie, het betrokken personeel, de ouders en de leerling.  
5. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld. Hierin staan: de reden van de                

schorsing, de aanvang, de tijdsduur en eventueel de reeds eerder genomen maatregelen vermeld.             
Tevens staat in dit schrijven de mogelijkheid tot het maken van  bezwaar vermeld.  
Een kopie van dit schrijven wordt gezonden naar het bevoegd gezag, de leerplichtambtenaar en de               
inspectie. Tevens wordt een kopie van dit schrijven bewaard in het leerlingdossier. 

6. De ouder(s) kan/kunnen bij het bevoegd gezag binnen zes weken na het besluit tot schorsing               
bezwaar indienen.  

7. Indien ouders gebruik maken van de in artikel 3, lid 5 genoemde mogelijkheid bezwaar aan te                
tekenen, worden de ouders binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift in de              
gelegenheid gesteld door of namens het bevoegd gezag te worden gehoord. Het bestuur beslist              
binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 

8. De reactie van het bevoegd gezag op het bezwaar van de ouders wordt per aangetekend schrijven                

 



   
aan de ouders van de leerling meegedeeld. Een kopie van dit schrijven wordt gezonden aan de                
leerplichtambtenaar, de inspectie en de directie. Tevens wordt een kopie bewaard in het             
leerlingdossier. 

9. In het schrijven bedoeld in artikel 3, lid 8, staat de motivatie van het bevoegd gezag vermeld. Tevens                  
staat vermeld dat de ouders tegen de reactie van het bevoegd gezag op het bezwaar binnen zes                 
weken in beroep kunnen gaan bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank. 

10. De directie draagt er zorg voor dat de te schorsen/de geschorste leerling geen achterstand oploopt. 
11. Behoudens de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar tegen het schorsingsbesluit kunnen de             

ouders binnen één week na de schorsing het bevoegd gezag schriftelijk en gemotiveerd verzoeken              
het schorsingsbesluit in te trekken. Het bevoegd gezag beslist binnen twee weken op dit verzoek. 

 
Artikel 4 Verwijdering 
1. Wanneer het bevoegd gezag concludeert dat er sprake is van zodanig wangedrag dat daardoor de 

relatie tussen de school en de leerling/c.q. de ouders onherstelbaar is verstoord, kan worden 
overgegaan tot het verwijderen van de leerling van de school. 

2. Gronden voor verwijdering zijn: 
- de school kan de leerling niet de nodige zorg bieden,  
- de leerling gedraagt zich voortdurend agressief, 
- het vóórkomen van ernstige conflicten, ook als de ouders daarbij betrokken zijn, waardoor het              

onderwijs er onder lijdt, 
- het bij herhaling en in ernstige mate overtreden van de schoolregels waardoor de rust of de                

veiligheid ernstig wordt verstoord en/of 
- de leerling maakt zich bij herhaling schuldig aan (zeer) ernstig wangedrag,  
zulks ter beoordeling van de directie.  

3. Een besluit tot verwijdering wordt genomen door het bevoegd gezag.  
4. Alvorens een besluit als bedoeld in artikel 6 lid 3 wordt genomen, dient het bevoegd gezag zowel de 

ouders als het betrokken personeel - en indien noodzakelijk ook de leerling - te horen. 
5. Het bevoegd gezag stelt terstond de leerplichtambtenaar schriftelijk en met opgave van redenen op 

de hoogte van het voornemen een besluit als bedoeld in artikel 4, lid 3 te nemen. Een afschrift van 
dit schrijven wordt gezonden aan de inspectie en de directie. Tevens wordt een kopie van dit 
schrijven bewaard in het leerlingdossier. 

6. Een besluit tot verwijdering van de leerling wordt per aangetekend schrijven door het bevoegd gezag 
aan de ouders van de betreffende leerling meegedeeld. Een kopie van dit schrijven wordt gezonden 
aan de leerplichtambtenaar, de inspectie en de directie. Tevens wordt een kopie bewaard in het 
leerlingdossier. 

7. In het schrijven bedoeld in artikel 4, lid 6 staan de redenen voor het besluit en de ingangsdatum 
vermeld. Tevens staat vermeld dat de ouders binnen zes weken schriftelijk bij het bevoegd gezag 
bezwaar kunnen aantekenen tegen het besluit tot verwijdering. 

8. Artikel 40, lid 11 van de Wet primair onderwijs stelt: “(…) Definitieve verwijdering van een leerling 
vindt niet plaats dan nadat het bevoegd gezag ervoor heeft zorggedragen dat een andere school 
bereid is de leerling toe te laten. Onder een andere school kan ook worden verstaan een school voor 
speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of een instelling voor 
speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. 

9. Indien ouders gebruik maken van de in artikel 4, lid 7 genoemde mogelijkheid bezwaar aan te 
tekenen, stelt het bevoegd gezag de ouders in de gelegenheid te worden gehoord en beslist het 
bevoegd gezag binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift. 

10. De reactie van het bevoegd gezag op het bezwaar van de ouders wordt per aangetekend schrijven 
aan de ouders van de leerling meegedeeld. Een kopie van dit schrijven wordt gezonden aan de 
leerplichtambtenaar, de inspectie en de directie. Tevens wordt een kopie bewaard in het 
leerlingdossier. 

 
11. In het schrijven bedoeld in artikel 4 lid 10 staat de motivatie van het bevoegd gezag vermeld. Tevens 
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staat vermeld dat de ouders tegen de reactie van het bevoegd gezag op het bezwaar binnen zes 
weken in beroep kunnen gaan bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank. 

 
Artikel 5 Slotbepalingen 
1. Dit document kan worden aangehaald als ‘Reglement schorsing en verwijdering van leerlingen’. 
2. Op dit document is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. 
 
Toelichting 
art. 3 lid 10 Dit kan bijvoorbeeld door huiswerk mee te geven. 
art. 4 Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die het bevoegd gezag slechts in het 

uiterste geval en dan nog uiterst zorgvuldig moet nemen. Er moet sprake zijn van ernstig 
wangedrag en een onherstelbaar verstoorde relatie tussen leerling en school en/of 
ouder en school. 
Wanneer het bevoegd gezag, alles overwegende, toch een besluit tot verwijdering 
neemt, moet de wettelijke procedure worden gevolgd. 
De beslissing tot verwijdering moet een eventuele rechterlijke toets kunnen doorstaan. 
Daarvoor is het noodzakelijk dat er een dossier is aangelegd, zodat het bevoegd gezag 
altijd kan aantonen aan de verplichtingen te hebben voldaan. In dat dossier zal ook 
moeten staan wat de school voorafgaande aan het besluit tot verwijdering allemaal 
heeft gedaan ter oplossing van de problemen, die uiteindelijk toch tot dat 
verwijderingsbesluit hebben geleid. 

art. 4 lid 8 Hoewel niet wettelijk vastgelegd, verdient het aanbeveling het zoeken van een andere 
school voor primair onderwijs te doen in samenspraak met de ouders van de betrokken 
leerling. Het is wenselijk dit door middel van correspondentie met die andere scholen 
vast te leggen. 

 
Ook als het bevoegd gezag een besluit tot verwijdering wil nemen en gedurende het 
zoeken naar een andere school de leerling wil schorsen, zal de rechter toetsen op 
redelijkheid en billijkheid. De rechter zal bijvoorbeeld kijken naar maatregelen die zijn 
genomen om de schade voor de leerling zoveel mogelijk te beperken. 

 
Er is geen reden een leerling te verwijderen als ouders weigeren hun medewerking te 
verlenen. Er moet immers sprake zijn van ernstig wangedrag en/of ernstige verstoring 
van het onderwijsproces en/of de rust en de veiligheid op school.  
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