
 

 

ORDEMAATREGELEN TEGEN LEERLINGEN EN OUDERS 

 

A. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen 

Dit protocol geldt  als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij ernstig psychisch en/of 

lichamelijk letsel aan derden is toegebracht. 

Er worden 3 vormen van maatregelen genomen:  

 Time-out  

 Schorsing  

 Verwijdering  

Time-out 

Een ernstig incident leidt tot een time-out met onmiddellijke ingang. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 In geval van een time-out wordt de leerling voor de rest van de dag de toegang tot de school ontzegd, nadat de 

ouders zijn ingelicht en zij hun kind komen halen (zie noot 1)  

 Wat is een time- out maatregel? Een pedagogische maatregel waarbij een leerling voor korte duur uitgesloten 

wordt van het verblijf in de groep of van gemeenschappelijke activiteiten.  

 Wat is het doel van een time-out? Door onmiddellijk op te treden bij ongewenst gedrag het gedrag van de 

jeugdige beïnvloeden  

 De ouders/verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij is de groepsleerkracht en een lid 

van de directie van de school aanwezig.  

 Van het incident en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor 

gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. (zie noot 2)  

 De time-out maatregel kan alleen worden toegepast na goedkeuring door de directie van de school.  

 De time-out maatregel wordt na toepassing schriftelijk gemeld aan het bevoegd gezag.  

 Een leerling kan maximaal 1 keer per schooljaar een time-out maatregel opgelegd krijgen. 

Schorsing 

Pas bij een volgend ernstig incident, of in het uitzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan worden 

overgegaan tot een formele schorsing.  

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze maatregel  

 Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd. Voor zover mogelijk worden er 

maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. (zie 

noot 3)  

 De schorsing bedraagt maximaal 1 week.  

http://www.avs.nl/beleid_pers/#time
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 De betrokken ouders/verzorgers worden door de directie uitgenodigd voor een gesprek betreffende de 

maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de mogelijkheden en 

de onmogelijkheden van de opvang van de leerling op de school aan de orde komen.  

 Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt door de 

ouders/verzorgers voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen.  

 Bij schorsingen langer dan een dag wordt het verslag naar de onderwijsinspectie gestuurd. 

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag beslist uiterlijk 

binnen 14 dagen op het beroep.  

Verwijdering 

Bij het zich meermalen voordoen van een ernstig incident, dat ingrijpende gevolgen heeft voor de veiligheid en/of de 

onderwijskundige voortgang van de school, kan worden overgegaan tot verwijdering. 

De wettelijke regeling voor het Openbaar basisonderwijs is hierbij van toepassing (art. 40 WPO). 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:  

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag.  

 Voordat men een beslissing neemt, dient het bevoegd gezag de betrokken leerkracht en de directie te horen. 

Hiervan wordt een verslag gemaakt wat aan de ouders ter kennis worden gesteld en door de ouders voor gezien 

wordt getekend.  

 Het verslag wordt ter kennisgeving opgestuurd naar  

o De ambtenaar leerplichtzaken  

o De inspectie onderwijs 

 Het bevoegd gezag informeert de ouders schriftelijk en met redenen over het voornemen tot verwijdering, 

waarbij de ouders gewezen wordt op de mogelijkheid van het indienen van een bezwaarschrift.  

 De ouders krijgen de mogelijkheid binnen zes weken een bezwaarschrift in te dienen.  

 Het bevoegd gezag is verplicht de ouders te horen over het bezwaarschrift.  

 Het bevoegd gezag neemt een uiteindelijke beslissing binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.  

 Een besluit tot verwijdering is pas mogelijk nadat een andere basisschool of een andere school voor speciaal 

onderwijs is gevonden om de leerling op te nemen of dat aantoonbaar is dat het bevoegd gezag, gedurende acht 

weken, er alles aan heeft gedaan om de leerling elders geplaatst te krijgen. 

 

B. Een ouder de toegang tot de school en schoolplein ontzeggen 

Onder speciale voorwaarden zijn ook ordemaatregelen tegen ouders mogelijk. Een mogelijke reden 

Is onaanvaardbaar ordeverstorend en/of bedreigend gedrag. Er moet een afweging worden gemaakt of de 

maatregel in verhouding staat tot de ernst van de verstoring van de orde. Hierbij is ook de vraag van belang of 

de verwachting is dat de maatregel een positief effect heeft. Tevens moeten er eerst meerdere gesprekken 

gevoerd en/of waarschuwingen gegeven zijn aan de ouders.   

 

Een toegangsontzegging kan maximaal een half jaar duren, maar dient altijd voor een afgebakende 

periode te worden afgesproken. Er dient, zeker op het eind van de periode, een evaluatiemoment te 

zijn. Tussentijds kan evaluatie ook praktisch en gewenst zijn. 

 

Gedurende de periode dat de ouder/verzorger niet op het schoolplein mag komen dient de school te 

voorzien in een vast aanspreekpunt. Deze persoon kan telefonisch geraadpleegd worden bij een 

informatiebehoefte. 

 

Bij het overtreden van het schoolverbod wordt dit onverwijld gemeld aan de politie. Het zich niet houden 

aan het verbod kan leiden tot het verwijderen van de kinderen van betrokkene van de school. 



 

Procedure bij toegang ontzeggen 

 De directie voert eerst overleg met het bestuur. 

 Het besluit wordt, namens het bevoegd gezag, en met opgave van redenen schriftelijk aan de ouders 

meegedeeld. In de brief wordt vermeld dat de ouders bij het bestuur bezwaar kunnen maken tegen de 

beslissing . 

 Een kopie van de brief wordt verzonden aan de leerplichtambtenaar en aan het bestuur. 

 De politie (wijkagent) wordt in kennis gesteld van het besluit 

 Tenminste op het einde van de periode wordt het verbod geëvalueerd met betrokkene. 

 

Noten: 
  
Noot 1: Ook als de veiligheid in het geding is, en dat zal regelmatig het geval zijn, moet de time-outmaatregel niet tot een 
situatie leiden dat het kind op straat staat zonder begeleiding van een volwassenen.  Als de ouders onbereikbaar zijn dan is 
de school verplicht om het kind in een andere ruimte op te vangen. 
Soms is er sprake van een situatie waarbij met de ouders vooraf al afspraken zijn gemaakt dat zij in bepaalde situaties hun 
kind op komen halen op school. Deze “kleine time-outs” die in feite onderdeel zijn van een handelingsplan met deze 
leerling, worden in dit document niet bedoeld. 
Noot 2: De time-outmaatregel is geen officieel instrument, maar kan niettemin bruikbaar zijn bij onveilige situaties of bij 
het herstellen van de rust binnen de school: het is principieel geen strafmaatregel maar een ordemaatregel in het belang 
van de school; daarom geen aantekening van de time-out maar van het incident in het dossier van de leerling. 
Noot 3: Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan cito-entree of eindtoetsen) wordt belemmerd. 
Dit vraagt passende maatregelen, bijv. het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het 
beschikbaar stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. 
 

 

Amstelveen, 15 april 2014 

Instemming GMR : 12 mei 2014 

Per 1 augustus 2014 is de maximale schorsingstermijn bij wet op 1 week gesteld (artikel 40c). het protocol is 
daarop aangepast. 


