
Schorsen en verwijderen van kinderen

Vanaf 1 augustus 2014 is met de invoering van het Passend Onderwijs ook de mogelijkheid
om tot schorsing over te gaan in de Wet op het Primair Onderwijs opgenomen. Indien een
kind van onze school geschorst wordt, zijn we verplicht om schorsingen van langer dan een
dag te melden bij de inspectie. Kinderen kunnen maximaal een week geschorst worden.

Bij verwijdering van een kind van school moeten de volgende regels in ieder geval in
acht worden genomen:
• Het bestuur hoort de betrokken stamgroepleider.
• Het bestuur maakt het verwijderingsbesluit, schriftelijk, met opgave van redenen, aan de
ouders bekend. Tevens wordt de ouders meegedeeld hoe zij bezwaar tegen dit besluit
kunnen maken.
• Een eventueel bezwaar van de ouders moet binnen 6 weken bij het bestuur worden
ingediend. Vervolgens beslist het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar
en na de ouders opnieuw gehoord te hebben.
• Het bestuur moet de ouders altijd horen voordat het besluit tot verwijdering van een kind
wordt genomen.
• Het bestuur moet de leerplichtambtenaar terstond op de hoogte brengen.
• Ouders kunnen, als zij daar behoefte aan hebben, gebruik maken van de klachtenregeling
en van de mogelijkheden van het burgerlijk recht om het belang van hun kind in een
dergelijke kwestie, te behartigen.
• Het bestuur is verplicht om voor het kind dat wordt verwijderd een andere school te vinden
die hem of haar wil toelaten.

Redenen voor verwijdering kunnen zijn:
• Een voortdurend, storend, agressief gedrag van het kind, waardoor de voortgang van het
onderwijs wordt verstoord;
• De school het kind niet de nodige speciale zorg kan bieden;
• Het kind vergt een onevenredig groot deel van de aandacht op van de groepen
schoolorganisatie, waarbij niet of nauwelijks de doelen worden bereikt;
• Dreigend of agressief gedrag van de ouders van het kind waarbij herhaling niet is
uitgesloten en waarbij gegronde vrees is ontstaan voor de onveiligheid van het personeel of
de kinderen of voor een gestoorde voortgang van het onderwijs.


