Schorsing en verwijdering
De Oversteek wil een veilige school zijn; een school waar kinderen, ouders/verzorgers en
medewerkers zich thuis voelen. Wij handelen naar de SPOM-gedragscode die u op
www.spommaasenwaal.nl kunt vinden. U kunt ook de volgende link gebruiken:
http://www.spommaasenwaal.nl/download/po/algemeen/Gedragscode%20SPOM.pdf. Daarin staat
beschreven wat als wenselijk en respectvol gedrag wordt gezien. Binnen dit veilige schoolklimaat
willen wij zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van de leerling. Er zijn echter
grenzen aan deze mogelijkheden en er zijn grenzen aan gedrag. Dat betekent dat we in het uiterste
geval kunnen overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Gelukkig komt dit zeer zelden
voor.
Er bestaan voor de scholen van SPOM vijf gronden om een leerling te verwijderen:
1. De school kan niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen. Er is sprake van een
duidelijke stagnatie in de ontwikkeling en/of het belang van het kind wordt geschaad bij langer
verblijf op school.
2. Een kind doet zo’n groot beroep op de mogelijkheden van een school en/of de individuele
leerkracht dat daarmee de onderwijsbehoeften van andere kinderen in gevaar komen.
3. De gedragsproblemen van een kind zijn dermate ernstig, dat hetzij de veiligheid van het
betreffende kind, hetzij de veiligheid van andere kinderen in gevaar komt.
4. Er is sprake van ernstig wangedrag van de leerling of de ouders.
5. Het gedrag van de leerling of de ouders is in strijd met de grondslag van de school.
Schorsing en verwijdering zijn geregeld in artikel 40 van de wet. Hierin is bepaald dat een leerling
voor ten hoogste één week geschorst kan worden en dat er een schriftelijk besluit is opgesteld. In dit
besluit staat ook hoe de ouders dit kunnen aanvechten.
Verwijdering van een leerling is een ingrijpende maatregel, zowel voor de leerling en de ouders, als
voor de school. We volgen hierin de spelregels van de wet en het protocol van SPOM. De
belangrijkste punten zijn:
- Voorafgaand aan het besluit heeft de school inspanningsverplichtingen tot bemiddeling. Zo
kan bv het Ondersteuningsplatform Maas en Waal (Passend Onderwijs) worden ingeschakeld
of een onafhankelijke Onderwijsconsulent.
- Leerplicht en Onderwijsinspectie worden op de hoogte gebracht.
- De bestuurder van SPOM neemt het besluit en onderbouwt dit schriftelijk.
- Definitieve verwijdering kan pas plaatsvinden indien een andere school bereid is de leerling
aan te nemen.
- De ouders hebben het recht van bezwaar bij bestuur, rechter of geschillencommissie.
De directeur hanteert bij schorsing of bij verwijdering het SPOM-protocol. Hierin staan de stappen en
termijnen beschreven. Dit protocol kunt u vinden op de website www.spommaasenwaal.nl. U kunt
ook de volgende link gebruiken: http://www.spommaasenwaal.nl/download/po/algemeen/ProtocolSchorsing-en-verwijdering-SPOM-9-10-15.pdf.

