
 

 

 
 
 
PROTOCOL TIME – OUT, SCHORSING OF VERWIJDERING VAN LEERLINGEN 
 
Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling (of ouder) 
Er zijn 3 vormen van maatregelen mogelijk: 

 time-out; 

 schorsing; 

 verwijdering.  
 
Eerst wordt vanuit een begripskader uitgelegd wat de drie maatregelen inhouden. Vervolgens worden de 
maatregelen uitvoerig uitgelegd.  
 
Begripskader 
Probleemgedrag kan uiteindelijk leiden tot ontspoord gedrag. Hierbij is gedrag gericht op geweld en agressie, 
vandalisme, diefstal, discriminatie en intimidatie grensoverschrijdend (digitale en elektronische uitingen 
worden hier ook toe gerekend).  
 
We onderscheiden de volgende ongewenste gedragingen: 
- Agressie en geweld: pijn doen, pesten, treiteren, bedreigen, psychisch of fysiek lastigvallen (evt. met het 
toebrengen van letsel), bedreigen of aanvallen van anderen, grof taalgebruik. 
- Vandalisme: het met opzet vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van andermans bezittingen. 
- Diefstal: het heimelijk wegnemen of het zich onrechtmatig toe-eigenen van andermans bezittingen. 
- Discriminatie: het ongeoorloofd onderscheid maken op grond van bepaalde kenmerken van iemand en 
dienovereenkomstig handelen (in welke vorm dan ook). 
- Intimidatie: het onder bedreiging (afschrikken, weerhouden, ontmoedigen) doen van ongewenste (seksuele) 
toenadering of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag, machtsmisbruik. 
- Negeren: ongeoorloofd schoolverzuim, overtreding van schoolregels, negeren van aanwijzingen en 
opdrachten van leerkrachten en of andere verantwoordelijke volwassenen binnen de school.  
 
Bij grensoverschrijdend gedrag is er sprake van gedragsuitval (wangedrag) ten opzichte van de 
schoolnorm voor gedragscodes. De kans is hierbij groot dat de veiligheid van leerlingen en personeel 
niet meer te waarborgen is. De door de school aan grensoverschrijdend gedrag te verbinden consequenties 
kunnen zijn: 
A. time-out maatregel; 
B. schorsing; 
C. verwijdering; 
 
A. 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 klas ontzegd. 

 Tenzij redelijke gronden zich daartegen verzetten worden de ouders/verzorgers onmiddellijk van het 
incident en de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht. 

 De time-out maatregel kan eenmaal worden verlengd met 1 dag. Daarna kan de leerling worden geschorst 
voor maximaal 1 week. In beide gevallen dient de school vooraf of – indien dat niet mogelijk is – zo 
spoedig mogelijk na het effectueren van de maatregel contact op te nemen met de ouders. 

 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.  



 

 

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

 De time-out maatregel wordt na toepassing gemeld aan het bevoegd gezag. 
 
B. Schorsing 
Pas bij een volgend ernstig incident, of in het afzonderlijke geval dat het voorgevallen incident zo ernstig is, kan 
worden overgegaan tot een schorsing. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 Het bevoegd gezag van de school wordt voorafgaand aan de schorsing in kennis gesteld van deze 
maatregel en om goedkeuring gevraagd. 

 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. 

 De schorsing bedraagt maximaal 3 weken en kan hooguit 2 maal worden verlengd. 

 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. 

 Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan: 

 het bevoegd gezag; 

 de ambtenaar leerplichtzaken; 

 de inspectie van het onderwijs. 

 Ouders kunnen beroep aantekenen bij het bevoegd gezag van de school. 
 
Het bevoegd gezag beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het beroep. 
 
C. 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 (vermeld in artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs) is hierbij van toepassing. 
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

 Verwijdering van een leerling van school is een beslissing van het bevoegd gezag na voorbereiding door de 
directeur van de school. 

 De leerkracht en de ouders worden gehoord over het voornemen tot verwijdering. Hiervan wordt een 
verslag gemaakt dat aan de ouders ter kennis wordt gesteld en door de ouders voor gezien wordt 
getekend. 

 Het besluit wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders. 

 De ambtenaar leerplichtzaken en de inspectie van het onderwijs worden van het voorgenomen besluit op 
de hoogte gesteld. 

 De ouders wordt gewezen op 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. 

 
 



 

 

VERSLAG INZAKE TIME-OUT, SCHORSING EN OF VERWIJDERING VAN LEERLINGEN 
 
Naam leerling: …………………………………………………… 
 
Geboortedatum: …………………………………………………… 
 
Naam leerkracht: …………………………………………………… 
 
Datum incident: …………………………………………………… 
 
Het betreft ongewenst gedrag tijdens  
o lesuren  
o vrije situatie 
o plein 
o elders 
Het betreft ongewenst gedrag ten aanzien van 
o leerkracht 
o medeleerlingen 
o anderen te weten ………………………… 
 
Korte omschrijving van het incident: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
Ouders/verzorgers op de hoogte gesteld d.m.v. 
o huisbezoek 
o telefonisch contact 
 
Datum en tijd:  ……………. 
 
Gesproken met: ……………. 
 
De volgende maatregel is genomen: 
o time-out 
o schorsing 
o in gang zetten van een procedure tot verwijdering 
 
Datum gesprek ouders/verzorgers en de school: ……………………………. 
(zie verder verslag van het gesprek) 
 
Afspraken tussen ouders/verzorgers en de school: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


