Uw kind wordt geschorst of moet van school. Wat nu?
Als uw kind zich niet gedraagt volgens de geldende regels van onze school, kunnen we een aantal
maatregelen treffen. Denk hierbij aan strafwerk, een time-out of nablijven. Ook kunnen we besluiten
om uw kind voor een korte periode te schorsen. Helaas komt het wel eens voor dat een leerling
dusdanig ontoelaatbaar gedrag vertoont dat schorsing of verwijdering noodzakelijk is. Het betreft
gedrag waardoor de rust en veiligheid en/of het onderwijskundig proces in de school niet meer
gegarandeerd kunnen worden. In de Wet op het Primair Onderwijs zijn hierover regels opgenomen.
Deze zetten wij - kort samengevat - op een rij.
Waarom schorsen we?
Op onze school hebben we regels waar iedereen zich aan moet houden. We vinden het belangrijk
om uw kind en zijn of haar klasgenoten een veilige en gezellige leeromgeving te bieden. Als een
leerling onze regels niet respecteert en naleeft, kunnen we het kind schorsen. Met een schorsing
willen we een dringend signaal afgeven richting de leerling: dit gedrag is ontoelaatbaar!
Zo werkt een schorsing
 Uw kind kan voor één dag tot maximaal één week geschorst worden. Als uw kind voor een
halve dag naar huis wordt gestuurd, valt dit niet onder de noemer ‘schorsing’. Dit noemen
we een ‘time-out’.
 Als dit uw kind betreft, krijgt u van ons een brief waarin de reden van schorsing staat.
 Als de schorsing langer dan één dag duurt, laten wij de Rijksoverheidsinspectie schriftelijk
weten waarom wij uw kind geschorst hebben.
Hoe kunt u bezwaar maken?
Als u het met een schorsing niet eens bent, kunt u bij ons bestuur een bezwaarschrift indienen. In het
bezwaarschrift vermeldt u de argumenten waarom u vindt dat de schorsing niet terecht is.
Zo werkt een verwijdering
 Als we besluiten dat uw kind van school moet, zijn wij verplicht om voor hem of haar een
vervangende school te vinden.
 Als u het niet eens bent met ons besluit, kunt u hiervoor terecht bij de Geschillencommissie
Passend Onderwijs. Dit is een onafhankelijke commissie waarbij iedere school is aangesloten.
Op uw verzoek adviseert de commissie het schoolbestuur binnen 10 weken over de
beslissing van verwijdering. Het bestuur hoeft het advies niet op te volgen.
 Als u bij het schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt tegen het besluit tot verwijdering dan
moet zij het advies van de Geschillencommissie Passend Onderwijs afwachten.
 Het bestuur laat u en de commissie weten wat wij met het advies doen en waarom.
Meer informatie over dit onderwerp?
www.onderwijsgeschillen.nl
De Geschillencommissie Passend Onderwijs valt onder de Stichting Onderwijsgeschillen.

