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Beleid schorsing en verwijdering
Beste leerling,
Binnen de school moeten leerlingen ongestoord en in een veilige omgeving kunnen
leren. Voor medewerkers geldt hetzelfde; zij moeten niet in hun taak belemmerd worden.
Hiertoe zijn regels opgesteld die het onderwijs en de sfeer in de school ten goede moeten komen.
Leerlingen die zich niet aan deze regels houden zullen daar herinnerd worden in een gesprek met
een medewerker van de school, en in sommige gevallen zal er ook een maatregel opgelegd
worden om te voorkomen dat leerlingen in herhaling vervallen: strafwerk. Over strafwerk gaat
deze regeling niet.
Leerlingen die het te bont maken kunnen geschorst worden als overtreding van de schoolregels
herhaaldelijk plaatsvindt en het “gewone” strafwerk kennelijk niet helpt. Ook kan geschorst
worden bij een ernstige overtreding van de schoolregels.
Schorsing is opgenomen op pagina 2 van deze regeling.
Leerlingen die een algemeen aanvaarde grens van gedrag overschrijden kunnen zelfs van school
verwijderd worden.
Verwijdering is opgenomen op pagina 3 van deze regeling.
In dit document zijn regels gegeven voor schorsing en verwijdering. Omdat iedere situatie
opnieuw een oordeel vraagt van de schoolleiding hoe een vergrijp bestraft moet worden of dat
wordt overgegaan tot schorsing of zelfs verwijdering zijn deze regels opgesteld. Deze regels
geven richting aan de maatregel die zal worden opgelegd. Dat geeft duidelijkheid en gaat
willekeur tegen. Er blijft echter altijd een afweging van de schoolleiding in de grijze gebieden
tussen de maatregelen.
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Schorsing
1. Een leerling kan geschorst worden op grond van ernstig wangedrag. Hieronder
wordt in ieder geval verstaan:
- herhaalde verwijdering uit de les;
- beledigend gedrag t.o.v. medeleerlingen of medewerkers van de school;
- niet opvolgen van aanwijzingen van de schoolleiding;
- agressief en vernielzuchtig gedrag;
- herhaald roken in de school of andere plaatsen waar dat niet is toegestaan;
- gebruik van of handel in alcohol of drugs, zowel in de school als in de omgeving
van de school;
- diefstal;
- seksuele intimidatie of geweld;
- veelvuldig te laat komen;
- herhaaldelijk niet meebrengen van benodigd lesmateriaal;
- spijbelen;
- slechte invloed op de omgeving wegens gemis aan motivatie of falende studie
inzet;
- weigering schriftelijk, mondeling of praktisch werk te maken.
2. Aan een geschorste leerling wordt de toegang tot de lessen ontzegd, terwijl de
leerling zich in de regel niet in of in de omgeving van het schoolgebouw mag
bevinden. Dit geldt ook voor buitenschoolse activiteiten. Een uitzondering kan
worden gemaakt voor het maken van repetities of proefwerken.
3. De duur van de schorsing is minimaal een gedeelte van een schooldag en maximaal
vijf dagen.
4. De schorsing wordt met opgave van redenen door de locatiedirecteur of zijn
plaatsvervanger uitgesproken.
5. Van de schorsing wordt schriftelijk onder opgave van redenen aan de ouders of
verzorgers mededeling gedaan. Zo mogelijk worden de ouders vooraf telefonisch
ingelicht. Tevens worden bij een schorsing van meer dan één dag de Inspectie en
de directeur-bestuurder schriftelijk ingelicht.
6. Schorsing op grond van onvoldoende vorderingen is niet mogelijk.
7. Voor examenkandidaten gelden bijzondere regels. Zie hiervoor het
examenreglement.
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Verwijdering
1. Na herhaalde schorsingen of in een geval van eenmalig zeer ernstig wangedrag kan
een leerling definitief van school worden verwijderd.
2. De directeur bestuurder spreekt de verwijdering uit op voorstel van en na overleg
met de schoolleiding. Voordat de schoolleiding zo’n voorstel aan de directeurbestuurder doet, nodigt zij de ouders en de leerling uit voor een gesprek. Ook de
directeur-bestuurder gaat niet over tot verwijdering, voordat de ouders en de
leerling de gelegenheid is geboden voor een gesprek.
3. In het geval van een leerplichtige leerling wordt van te voren met de inspecteur
overlegd. Bij een niet-leerplichtige leerling dient de inspecteur schriftelijk te worden
ingelicht.
4. Een definitieve verwijdering wordt na de procedure zoals genoemd onder 2, onder
opgave van redenen per aangetekende brief aan de ouders of verzorgers
meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om herziening
van het besluit.
5. Een verzoek tot herziening van het besluit dient schriftelijk gedaan te worden en
gericht te zijn aan het bestuur. Uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van het
verzoek om herziening van de beslissing neemt het bestuur na overleg met de
Inspectie en na de leerling of zijn ouders te hebben gehoord een besluit. Gedurende
de behandeling van het onderzoek om herziening kan de leerling de toegang tot de
school worden ontzegd.
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