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Vooraf 
 

Bewust bezig zijn met het stimuleren van gewenst gedrag in combinatie met consequent reageren op ongewenst gedrag is de kern van professioneel, 

pedagogisch leerkrachtgedrag. Ongewenst gedrag is vaak te voorkomen. Je kunt het in heel veel gevallen vóór zijn. 

Het is voor kinderen essentieel dat je voorspelbaar bent. Voorspelbaar in je gedrag, voorspelbaar in je manier van reageren op eventueel ongewenst gedrag 

en voorspelbaar in je wijze van handelen. Dit document helpt daarbij.  

Dit gedragsprotocol is een combinatie van opdrachten die wij onszelf als professionals opleggen, van onszelf moeten en mogen verwachten  én 

verwachtingen die we van kinderen hebben. Het is een samenspel tussen beide factoren die het beste resultaat geeft.  

Een positieve grondhouding naar elk kind, ondanks welk verleden dan ook, is bepalend in de maten van succes. Mocht er zich, ondanks alles, toch 

ongewenst, zeer ongewenst of grensoverschrijdend gedrag voordoen; blijf ook dan uit de emotie en uit eventuele boosheid.  

Geef zelf het goede voorbeeld. In je gedrag, in je contact naar collega’s, ouders en niet in de laatste plaats natuurlijk naar kinderen.  

 

Kritisch kijken naar je eigen leerkrachtgedrag mag niet ontbreken bij het stimuleren van gewenst gedrag en het omgaan met ongewenst gedrag.  

Het is belangrijk om jezelf als professional regelmatig deze vragen te stellen. Zeker als zich ongewenst gedrag heeft voorgedaan. Beter en liever nog om het 

te voorkomen.  

• Zijn mijn regels duidelijk? 

• Heb ik het kind positieve aandacht gegeven en aangemoedigd? 

• Heb ik meteen gereageerd op ongewenst gedrag?  

• Is mijn verwachting van het kind realistisch en op maat?  

• Was ik geduldig, consequent, beschikbaar, en pro-actief?  

 

 

 

 

 



 

Kernwaardes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Bevorderen gewenst gedrag 
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Opdracht aan onszelf 
 

Verwachting van het kind 

 

− Voer informele gesprekjes 

− Loop actief rond, ben zichtbaar, sta verspreid opgesteld.  

− Ben op tijd buiten, loop met de kinderen mee naar buiten 

− Heb een positieve houding 

− Creëer uitnodigende situaties 

 

− Iedereen mag meedoen, of leg uit waarom het nu even niet 
kan.  

− Als je ergens aan mee wil doen, vraag het dan eerst.  

− Sta open voor nieuwe ideeën 

− Ga zuinig om met materialen 

 
- Neem kinderen serieus in probleemsituaties. 

− Zorg voor voldoende, kwalitatief goede materialen 

− Benoem de goede dingen die je ziet gebeuren. 

− Doe zelf mee, organiseer activiteiten 
 

 

− Ruim materialen op die je hebt gebruikt. 

− Hou elkaar goed in de gaten. Help elkaar, troost elkaar of 
waarschuw de leerkracht. 

− Als je niet weet wat je wil doen, vraag iemand om hulp. 

− Gebruik materiaal waarvoor het bedoeld is.  
 

− Betrek kinderen actief bij een spel 

− Vraag voor een pauze wat kinderen buiten gaan doen.  

− Een bal van het dak halen gebeurt altijd met een volwassene 
erbij.  

− Informeer elkaar over bijzondere kinderen. Ben op de 
hoogte daarvan.  

 

− Zoek kinderen waar je op een positieve manier mee kunt 
spelen.  

− Gebruik alleen positief taalgebruik. 

− Doe elkaar geen pijn. 
- Zie je een ruzie of conflict, zorg dat het opgelost wordt. 

Bijvoorbeeld door het te komen melden. 

 

 



 

In
 d

e
 k

la
s 

Opdracht aan onszelf 
 

Verwachting van het kind 

− Geef tot de herfstvakantie, veel aandacht aan positieve 
groepsvorming en maak visueel groepsafspraken met de 
groep. 

− Besteed wekelijks aandacht aan Kwink. 

− Laat Kwink regelmatig terugkomen in situaties die in de klas 
spelen.  

− Zorg voor een rustig en opgeruimd klaslokaal. 

− Laat kinderen regelmatig wisselen van werkplek. 

− Maak sociogrammen. 

− Denk mee over groepsafspraken en stel je positief op naar 
ieder kind toe. 

− Houd je aan de gemaakte groepsafspraken 

− Geef elkaar complimenten 

− Vraag hulp aan de leerkracht of een ander. 

− Help elkaar als het nodig is. 
 

− Besteed ook na de herfstvakantie regelmatig aandacht aan 
groepsafspraken herhalen en bijstellen waar nodig. 

− Begroet ieder kind elke ochtend persoonlijk bij de deur 
voordat ze het lokaal binnenkomen. En eventueel in de 
middag als afscheid ook nog een keer. 

− Geef complimenten in woord, tijd of gebaar. Nooit in 

‘dingen’. 

− Ben beschikbaar, neem de tijd, gebruik spontane gesprekjes 

t.b.v. de band met (ook de onopvallende) kinderen.  

− Voer kindgesprekken met ieder kind en neem de rust en tijd 
om er echt even te zijn voor ieder kind op die momenten. 

 
 

− Ga zuinig om met al het materiaal. 

− Gebruik alleen positief taalgebruik. 

− Sta open voor nieuwe ideeën. 

− Gebruik regelmatig de strategie van negeren 

− Denk aan de geleerde Kwink uitspraken en pas toe wanneer 
nodig. 
Durf jezelf te laten zien bv. Bij Kindgesprekken, Kwink lessen 
en accepteer dat anderen dat ook doen.  

−  

− Zorg voor samenwerkingsopdrachten in wisselende 

samenstellingen en evalueer het samenwerken. 

− Ben zuinig op het materiaal. Geef het goede voorbeeld. 

− Voorkom zoveel mogelijk; ben situaties voor, grijp op tijd in 

Werk met leerlijn Jonge kind (groep 1/2) en Zien (groep 3 

t/m 8) en doe wat met de bevindingen. 

− Zorg voor uitdagende werkopdrachten en een uitdagende 
leeromgeving in je lokaal en op je plein. 

− Probeer talenten van ieder kind te ontdekken op allerlei 
leergebieden, motiveer kinderen en daag ze uit. 

 

− Probeer ook eens met een ander samen te werken i.p.v. met 
je vaste vrienden (en stel je hiervoor open) 

− Stel je gemotiveerd op bij nieuwe, voor jou onbekende, 
opdrachten. 

− Ruim materialen op die je hebt gebruikt 
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 Opdracht aan onszelf  
 

Verwachting van het kind 
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• Zorg voor duidelijke afspraken op het leerplein 
en in kamertjes. 

• Bespreek deze afspraken regelmatig. 

• Evalueer het werken 

• Ga regelmatig bij de kinderen kijken. 

• Geef complimenten. 

• Geef de kinderen vertrouwen 

• Maak de groepjes die in de ruimte gaan werken 

niet te groot. 

• Erop toezien dat afspraken worden nageleefd 

• Het moet transparant zijn. Als er geen raam is, 

blijven deuren open; zeker als je alleen met een 

kind bent.  

• Leerlingen weten altijd waar de leerkracht is. 

Controleer regelmatig of er goed is opgeruimd. 

 

 

• Ruim je werkplek netjes op. 

• Werk rustig op het leerplein/in het kamertje 

• Wanneer er een probleem is ga je het melden bij je leerkracht. 

• Ga netjes om met de meubels/materialen. 

• Rustig praten 

• Deuren blijven open als je zonder leerkracht in een kamertje zit 

behalve als een kind zelf alleen wil werken in een kamertje.  

• Praat en loop rustig. 

• Gebruik materialen waarvoor ze zijn bedoeld. 

• Gezamenlijk opruimen als je klaar bent. 

• Werk samen, iedereen hoort erbij. 
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• Maak duidelijke afspraken over het gebruik van 
de kapstokken/kluisjes. 

• Zorg ervoor dat het duidelijk is hoe kinderen 
door de gangen lopen. 

• Blijf zichtbaar en loop regelmatig rond. 

• Maak aan het begin van het schooljaar vaste 

afspraken. 

• Spreek kinderen (niet alleen van je eigen groep 

maar ook andere leerlingen) positief aan of wijs 

ze op schoolafspraken 

 
 

• Ruim je spullen netjes op aan de kapstok/in je kluisje. 

• Laat de kapstok/het kluisje elke dag leeg achter. 

• Praat en loop rustig  

• Help elkaar. 

• Praat en loop rustig. 

• Hou het netjes, ruim je jas en tas op. 

• Ben in je taalgebruik positief tegen de ander 
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 Opdracht aan onszelf  
 

Verwachting van het kind 

To
ile

t 

• Zorg aan het begin van het jaar voor regels 

over wc-bezoek. 1 kind per klas tegelijk op de 

wc’s bijvoorbeeld. (voor kleuters twee) 

• Onderbouw: Als het nodig is om een kind te 

helpen, blijft de deur achter je open, maar 

zorg  ervoor dat het kind niet in het volle zicht 

staat. 

 
 

• Laat de wc altijd netjes achter. 

• Één leerling per keer naar de wc 

• Was je handen na een wc bezoek. 

• Blijf niet langer dan nodig is op de wc 

• Meld het wanneer je een probleem tegenkomt. 

• Respecteer elkaars privacy, kijk niet bij elkaar 

• Waarschuw de leerkracht als dat nodig is. 
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• Je bent verantwoordelijk voor een veilige 

sfeer tijdens het omkleden en opfrissen.  

• Je komt, als dat niet per sé nodig is, niet  

in de kleedkamer.  

• Je zorgt voor uitdagende, veilige en 

afwisselende activiteiten tijdens de gymles.  

Winnen en presteren staat (niet altijd) 

voorop.  

• Je hebt oog voor het moeilijk kunnen omgaan 

met winnen en verliezen bij sommige 

kinderen.  

•  

 

 

 

 

 

 

 

• Je hebt gymkleding aan; shirt, broek en gymschoenen 

• Na de gym fris je jezelf op 

• Je zorgt dat je op tempo omkleedt.  

• Je zorgt dat de douches en toiletten netjes blijven. 

• Je zorgt dat andere kinderen zich met een veilig gevoel kunnen 

omkleden en opfrissen.  

• Je speelt sportief.  

• Je zet je bij alle onderdelen in. 

• Je accepteert dat er (soms grote) verschillen zijn tussen 

kinderen, zeker ook op het gebied van bewegen.   

 

 

 



 

2. Omgaan met ongewenst gedrag 

 

Ongewenst en zeer ongewenst gedrag 
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Leerlinggedrag 
 

Leerkrachtgedrag Procedure 

 
Bijvoorbeeld:  
- Anderen van het werk houden 
- Geluidjes maken als het stil hoort te zijn 
- Aan spullen van anderen zitten 
- Voor je beurt praten 
-  Erg fanatiek spelen 
- Het gebruiken van schuttingtaal 
- Fanatiek stoeien/ nep-vechten 
 
 
 
 
 

 
Signaleer vroegtijdig en een leerling in rust 
aan. Ben hierin pro-actief. Dit is de fase 
waarin het gedrag nog met een grapje, een 
gebaartje of een indirecte manier te 
stoppen is.  
 
Indien mogelijk in eerste instantie negeren. 
Dit is niet het moment om te dreigen met 
consequenties. Dat heeft eerder een 
averechts effect.  
 
Gebruik positieve bewoordingen. ‘Het zou 
fijn zijn als je…’ of ‘Probeer eens…’ of ‘Denk 
aan…’ 
 
Benoem/complimenteer zodra het gedrag 
afneemt. 
 
Ben je bewust van de kans op verschuiving 
naar ‘zeer ongewenst’. Gaat het gedrag 
door? Dan is het niet meer ‘ongewenst’ 
 
 
 
 

Ouders 
Hoeven niet direct ingelicht te worden, wel 
benoemen bij een oudergesprek.  
 
Eventuele consequenties 
Vaker niet dan wel nodig.  
Eénmalig/gedurende maximaal 15minuten. 
Passend bij het getoonde gedrag.  
Bijvoorbeeld: niet meedoen met een 
klassikaal spelletje, werk inhalen tijdens een 
‘leuke’ les, langs de kant zitten tijdens de 
gymles.  
 
Andere betrokkenen 
Niet van toepassing.  
 
Vervolgstappen 
Aparte notitie in Parnassys niet nodig. Wel 
beschrijven in de overdracht naar het 
volgende jaar.  
Indien onschuldig, doch structureel: advies 
IB, gedragsspecialist, collega’s inwinnen.  

 

 



 

 

 

Dit kan ook van toepassing zijn wanneer ongewenst gedrag zoals hierboven beschreven niet stopt, ook na een eventuele consequentie niet. 
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Leerlinggedrag 
 
 

Leerkrachtgedrag Procedure 

 
Bijvoorbeeld: 
- Schreeuwen, kabaal maken 
- Uitlokken 
- Liegen 
- Het bewust bezoeken van 
verkeerde websites 
- Buitensluiten 
- Kapot maken van klein materiaal 
zoals een potlood.  
- Structureel te laat komen 
 
 
 
 

 
Volg de reactieprocedure bij zeer 
ongewenst gedrag. (zie bijlage) 
Ben voorspelbaar en consequent!  
 
Negeren is geen optie, om escalatie te 
voorkomen is tijdelijk negeren soms wel 
de juiste strategie. Je benoemt dat en 
komt er later op terug. 
 
 
Ben je bewust van de kans op 
verschuiving naar ‘grensoverschrijdend 
gedrag’. Als het gedrag, ook na een 
eventuele consequentie doorgaat, is het 
niet meer ‘zeer ongewenst’.  
 
 
 
 

 
Ouders 
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de 
leerkracht. Leerling is daar naar eigen inzicht wel of 
niet bij.  
 
Eventuele consequentie 
Een consequentie volgt pas na uitvoeren van de 
‘reactieprocedure’.  
Eenmalig gedurende 15 min. tot maximaal 45 min.  
 Passend bij het getoonde gedrag.  
Bijvoorbeeld: een gymles niet meedoen of een tijd 
niet op de Ipad.  
 
 
 
Vervolgstappen 
Leerling moet excuses aanbieden indien mogelijk 
Over het gedrag en het daaropvolgende gesprek met 
ouders wordt een notitie in Parnassys gemaakt. 

 

 

 

 

 



 

3. Afspraken bij grensoverschrijdend gedrag 
Omgaan met ongewenst gedrag en in het bijzonder met grensoverschrijdend gedrag, laat zich helaas niet vangen in een schema. Het is maatwerk, waarbij 

de veiligheid van álle betrokken leidend is. Het is afhankelijk van allerlei factoren die bepalen hoe je ingrijpt, wanneer je ingrijpt, welke sanctie al dan niet 

volgt en het effect daarvan. Omgevingsfactoren kunnen hierbij meewegen. Zoals zo vaak bij ongewenst gedrag is er juist ook bij grensoverschrijdend gedrag 

vaak een duidelijke oorzaak die minstens net zo belangrijk is als een consequentie. De consequentie heeft dan ook vaak een meer symbolische 

signaalfunctie naar andere kinderen, dan dat het helpend zal zijn voor de betreffende leerling. In tegendeel. Ook deze leerling heeft behoefte aan zorg.   

Beredeneerd afwijken van het schema als de situatie daarom vraagt is dus mogelijk.   
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Leerlinggedrag Leerkrachtgedrag Procedure 
 
Bijvoorbeeld: 
- Bedreigen 
- Bedriegen 
- Intimideren 
- Vernielen 
- Fysiek geweld 
- (online) pesten 
- Ondermijning van gezag 
- Weglopen 
- Stelen 
 
 

 
 
Negeren is geen optie, om escalatie te 
voorkomen is tijdelijk negeren soms wel 
de juiste strategie. Je benoemt dat en 
komt er later op terug. 
 
Benoem/complimenteer zodra gedrag 
afneemt. 
 
Zorg voor veiligheid van andere 
kinderen. Daar ligt ook de prioriteit 
 
 
 
 

Ouders 
Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek met de leerkracht en 
directie.  
Naar ouders wordt de procedure1 en consequentie geschetst. 
Consequentie 
Een consequentie volgt na -indien mogelijk- het uitvoeren van de 
reactieprocedure bij zeer ongewenst gedrag (zie bijlage). 
De consequentie is in de vorm van een time-out voorziening2: een dag niet 
in de klas, bij iemand die ambulant is of een andere (lagere) klas. Enerzijds 
als consequentie, anderzijds ook uit rust en veiligheid voor de klas en 
voorbeeldfunctie voor anderen.  
Andere betrokkenen 
directie, ib en evt. gedragsspecialist worden op de hoogte gebracht door 
de leerkracht.  
Slachtoffer 
Als er spraken is van een slachtoffer dan dient excuses aangeboden te 
worden3. Ouders van het slachtoffer moeten ook op dezelfde dag nog 
geïnformeerd worden. Blijf uit de eventuele emotie/discussie.  
Vervolgstappen 
Leerling moet excuses aanbieden indien mogelijk 
Over het gedrag en het daaropvolgende gesprek met ouders wordt een 
notitie in Parnassys gemaakt. 

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen zijn de afspraken over het stimuleren van gewenst gedrag in het begin van dit document soms niet afdoende. 

Ondanks alles kan bij bepaalde leerlingen grensoverschrijdend gedrag tóch plaatsvinden en is het ook dan belangrijk dat je als leerkracht voorspelbaar 

reageert. Het is daarom belangrijk het gedrag vroegtijdig te signaleren. Gedrag bij deze leerlingen laat zich in stadia indelen middels de escalatieatieladder.  

 

 
1 Zie bijlage:  Protocol schorsing en verwijdering van een leerling ATO 2018 
2 De time-out voorziening zoals hier bedoeld is overeenkomstig met het Ato-protocol voor schorsing en verwijdering. Zie bijlage 2. Belangrijk om deze term niet te verwarren met een time-out-plek zoals sommige 

kinderen die hebben in de vorm van een vooraf aangewezen plek waar zij naartoe kunnen op het moment dat ze teveel onrust voelen. Deze plek heeft daarmee juist een preventieve functie. 

3 Excuses worden in de bovenbouw kracht bijgezet middels het Stap-terug formulier (zie bijlage). In de onderbouw maakt de leerling een tekening over de situatie en voor de ander.  



 

 

De escalatieladder 

Stadium Leerlinggedrag Leerkrachtgedrag 
Rustig • In staat aanwijzingen op te volgen 

• Reageert niet zo snel op provocerend gedrag 

• Reageert op complimenten en andere vormen van bekrachtiging 

• Laat vergissingen corrigeren 

• Wil werk laten zien en vertellen over vorderingen 

• Investeer in de relatie.  

• Voer gesprekjes, kom het ‘waarom’ van gedrag te weten.  

• Benadruk en complimenteer het gewenste gedrag. 

• Werk preventief, ben triggers voor.  

Trigger • Wordt door iemand geprovoceerd 

• Vat een situatie of opmerking heftig op 

• Wordt verstoort in structuur/routine 

• Doet poging tot probleemoplossing 

• Vaststellen trigger 

• Invloed van de trigger verkleinen 

• Aansporen tot ander gedrag 

• Herinneren aan (aangeleerde) probleemoplossende handeling 

Agitatie • Toenemende bewegingen van lichaam/ogen/handen 

• Onbegrijpelijke/onverstaanbare taal, of níet praten.  

• Mopperen 

• Zorg voor rust en even tijd alleen 

• Geef makkelijker werk. 

• Geef concrete taak 

• Negeren is geen optie (meer) 

Escalatie • Zoeken naar confrontatie, reactie uitlokken 

• Bedreigt, intimideert, is ongehoorzaam 

• Gaat weg 

• Lichamelijk agressief 

• Doet zichzelf of anderen pijn 

• Vernielt spullen 

• Treedt vroeg in de keten op.  

• Herhaal gewenst gedrag 

• Verander de situatie, taak of eis 

• Laat leerling alleen 

• Geef de leerling een positieve keuze 

Piek • Lichamelijk agressief 

• Doet zichzelf en/of anderen pijn 

• Vernielt spullen 

• Driftbuien 

• Hyperventilatie 

• Zorg voor veiligheid andere leerlingen  

• Laat leerling, eventueel in Time-out tot rust komen 

• Roep hulp van anderen in 
 

De-escalatie • Verward 

• Pogingen om het goed te maken 

• Trekt zich in zichzelf terug 

• Luistert naar concrete aanwijzingen 

• Ontkent dat de situatie ernstig was 

• Praat in rust met de leerling, noem eventuele consequentie nog niet 

• Complimenteer de terugkeer naar normale bezigheden 
 

Herstel • Bereid om routines weer op te pakken 

• Herstellen van schade of oplossingen hiervoor zoeken 
 

• Richt je op normaal gedrag 

• Complimenteer correct gedrag 

• Praat rustig over een eventuele consequentie. Leg die uit. Zorg dat het 
geen nieuwe trigger wordt.  

 

 



 

4. Bijlages 
 

Bijlage 1: Reactieprocedure bij (zeer) ongewenst gedrag 

(gebaseerd op SWPBS) 

 

‘Het is spelletjesmiddag. Een groepje kinderen zit op de gang. Één van de kinderen schreeuwt en maakt een hoop kabaal. ‘ 

 

Leerling laat zeer ongewenst gedrag zien 
 
 

  

 
 
 

  

Stap 1: Vraag naar de gedragsverwachting. Leerling benoemt deze.  
 
 

 Bekrachtig positief 
Geef een compliment 
 

 
 
 

 
Leerling is ongehoorzaam 

Leerling stelt gedrag bij  

Stap 2: Herinner wat de gedragsverwachting is en wat de leerling 
moet doen. Wacht/loop weg 5-10 seconde 
 

 Bekrachtig positief 
Geef een compliment 

 
 
 

 
Leerling is ongehoorzaam 

Leerling stelt gedrag bij  

Stap 3: Benoem het ongewenste gedrag, benoem de afspraak en 
geef een keuze tussen een consequentie of nu het gewenste gedrag 
laten zien. Wacht/loop weg 5 – 10 seconde 

 Bekrachtig positief 
 

 
 

 
Leerling is ongehoorzaam 
 

Leerling stelt gedrag bij  

Stap 4: Benoem de consequentie die volgt, voer die uit en loop weg.  
 
 

  

 



 

 

Bijlage 2: Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen \ATO 2018  

Wij hebben de pedagogische opdracht om voor alle kinderen een veilige situatie te waarborgen. Helaas worden we soms geconfronteerd met (ernstig) 

ongewenst gedrag van een leerling en/ of verzorgers waarbij mogelijk psychisch en/of lichamelijk letsel aan anderen wordt toegebracht en waarbij andere 

kinderen niet meer in een veilige situatie kunnen verkeren. De gedragsregels over hoe we als ATO vinden dat we met elkaar om moeten gaan, staan in de 

schoolgids. Leerlingen kunnen geschorst worden (maximaal een week) of verwijderd worden. Meestal gebeurt zoiets alleen als er sprake is van ernstig 

wangedrag. De beslissing over schorsen en verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Afhankelijk van de ernst en de frequentie 

van het ongewenste gedrag kennen we 3 maatregelen, waarvan de time out geen wettelijke maatregel, maar een ordemaatregel is. 

 1.Time-out.  

2. Schorsen. 

 3. Verwijderen.  

 

1.Time out  

Een ernstig incident kan leiden tot een time out met onmiddellijke ingang. De time-out is geen officieel instrument, maar kan nodig 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 het kind en de school. In 

geval van een time out wordt de leerling van school opgehaald. Ouders* worden onmiddellijk van het incident en de time out op de hoogte gebracht en als 

zij niet in staat zijn het kind op te halen dan wordt in overleg met ouders een andere time out plaats gezocht. Een time out is een acute maatregel na een 

incident en is dus geen schorsing. Wie het besluit voor een time out neemt, hangt van de situatie af. In elk geval is de directeur van de school op de hoogte 

van de time out.  

 

2. Schorsing (Artikel 40c lid 2) 

 Bij een schorsing als strafmaatregel is er sprake van een ernstig vergrijp en vaak zijn er andere incidenten aan vooraf gegaan. Als de schorsing een opmaat is 

tot verwijdering, dan is het noodzakelijk dat ouders er in het schorsingsbesluit op worden gewezen dat bij een volgende gebeurtenis overwogen wordt om 

het bestuur te vragen de leerling van de school te verwijderen. Een leerling kan voor maximaal één week worden geschorst. De duur van de schorsing moet 

in verhouding staan tot het vergrijp. Alvorens tot schorsing over te gaan, overlegt de schoolleiding eerst met het College van Bestuur. Ook worden ouders 

gehoord over het schorsingsbesluit. Bij meer dan 1 dag schorsing moet ook de inspectie en de leerplichtambtenaar ingelicht worden. Het besluit wordt 

schriftelijk vastgelegd, met daarbij vermelding van de redenen/noodzaak. Het besluit wordt mondeling aan de ouder meegedeeld; zij krijgen tevens een 

kopie van het op schrift gestelde besluit. De reden van schorsing, de ingangsdatum en de duur van de schorsing moeten in dit besluit opgenomen worden. 

De geschorste dag(en) wordt (worden) gebruikt om een gesprek te voeren met de ouders en eventueel met de leerling om deze ernstige waarschuwing te 

onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject. Hierin kan ook de mogelijkheid tot verwijdering worden besproken als vervolgstap. Van dit 

gesprek wordt een verslag gemaakt, dat ondertekend wordt door school en ouders.  

Gedurende de schorsing wordt de leerling de toegang tot de school ontzegd, maar de onderwijskundige relatie met het kind moet intact blijven. Voor zover 

mogelijk worden er maatregelen getroffen waardoor de voortgang van het leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. Het kind mag door de 

schorsing geen onderwijsachterstand oplopen. Schorsing mag niet betekenen dat het doen van toetsen (denk aan de entree- of eindtoets) wordt 



 

belemmerd. Dit vraagt passende maatregelen, bijvoorbeeld het wel tot de school toelaten voor het doen van deze toets. Daarnaast kan het beschikbaar 

stellen van (thuis)studiemateriaal tot de mogelijkheden behoren. De schorsing bedraagt maximaal één week. Wezenlijk is dat de schorsing aan een 

maximumtermijn gebonden is; zij mag geen verkapte verwijdering worden. De termijn is zo gekozen dat in het ernstigste geval de school voldoende tijd tot 

beschikking heeft om een eventuele verwijderingsbeslissing op zorgvuldige wijze voor te bereiden.  

De directeur draagt er zorg voor dat het besluit schriftelijk wordt kenbaar gemaakt aan de betrokken ouders en dat de schorsing is gebaseerd op deugdelijke 

afweging van belangen. De desbetreffende brief wordt namens het College van Bestuur ondertekend door de directeur. De betrokken ouders worden door 

de directeur uitgenodigd voor een gesprek betreffende de maatregel. Hierbij dienen nadrukkelijk oplossingsmogelijkheden te worden verkend, waarbij de 

mogelijkheden en de onmogelijkheden van de leerling op school aan de orde komen. Van de schorsing en het gesprek met de ouders wordt een verslag 

gemaakt. Dit verslag wordt door de ouders voor gezien getekend en in het leerlingendossier opgeslagen. Het verslag wordt ter kennisgeving verstuurd aan 

het College van Bestuur, de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling en de inspecteur van het onderwijs. Ouders kunnen bezwaar maken 

bij het College van Bestuur. Het College van Bestuur beslist uiterlijk binnen 14 dagen op het bezwaar. Tijdens de schorsing zijn ouders zelf verantwoordelijk 

voor de opvang van hun kind.  

 

3. Verwijdering. Artikel 40 lid 11. 

 Verwijdering kan voor de leerling verstrekkende gevolgen hebben. De leerling verlaat een vertrouwde omgeving, er is een breuk in zijn ontwikkelingsproces 

en er bestaat het risico van een terugslag in zijn verdere ontwikkeling. Dit geldt zeker bij verwijdering wegens wangedrag. Het is daarom van groot belang 

dat het verwijderingsbesluit aangeeft hoe het College van Bestuur een afweging heeft gemaakt tussen het belang van de school bij verwijdering en het 

belang van de leerling op de school te blijven. Die belangen kunnen per geval verschillen. 

 

Verwijderingsgronden  

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld om de volgende redenen van de school worden verwijderd: 

 • De school kan niet aan de zorgbehoefte van de leerling voldoen; de verwijdering is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven. 

 • Ernstig of herhaaldelijk wangedrag door de leerling en /of de ouders: de verwijdering is een sanctie. In dit protocol gaat het alleen om verwijdering op 

grond van ernstig of herhaaldelijk wangedrag door de leerling en/of de ouders. Van wangedrag kan in uiteenlopende situaties sprake zijn: bijvoorbeeld 

(herhaaldelijk) schoolverzuim, overtreding van de schoolregels, agressief gedrag, bedreiging, vandalisme, weglopen, seksuele intimidatie, e.d. Ook 

grensoverschrijdend gedrag van ouders zoals (herhaalde) intimidatie van leerkrachten, andere ouders of leerlingen, kan een reden zijn de leerling te 

verwijderen. Om tot verwijdering over te gaan, moet het wangedrag in ieder geval ernstig zijn. De gedragsregels over hoe de school met wangedrag omgaat 

en wanneer de grens bereikt is, moeten duidelijk zijn voor ouders en leerlingen (zie betreffende schoolgids). Voordat tot verwijdering wordt overgegaan, is 

er al het een en ander gepasseerd en zijn er pogingen ondernomen om binnen de school en in overleg met de ouders de leerprestaties of het gedrag van de 

leerling te veranderen en te verbeteren. Ook moet ouders duidelijk zijn gemaakt dat bij de eerstvolgende herhaling van het grensoverschrijdend gedrag tot 

verwijdering wordt overgegaan. Bij zeer ernstige incidenten dient een school onmiddellijk overgaan tot verwijdering. De school houdt een dossier bij. Hierin 

staat vermeld welke maatregelen er genomen zijn, welke gesprekken er met de ouders zijn gevoerd, en andere (belangrijke) gegevens over deze belangrijke 

problematiek. Van de gesprekken met de ouders worden verslagen in het dossier opgenomen. De verslagen zijn door de betrokkenen voor kennisname 

ondertekend. Als tot verwijdering is besloten gaat de schoolleider op zoek naar een andere school. Daarbij geldt dat niet alleen gekeken moet worden bij de 

scholen van de eigen denominatie, maar ook bij andere scholen. Ook moet men kijken buiten het eigen ‘Samenwerkingsverband WSNS’. Met de invoering 



 

van Passend onderwijs mag de leerling niet van school verwijderd worden voordat het bestuur een school heeft gevonden die de leerling bereid is toe te 

laten. Voorgeschreven is dat er eerst wordt besloten tot een voornemen tot verwijdering en dat daarna een besluit tot verwijdering wordt genomen. De 

ouders worden schriftelijk uitgenodigd voor een gesprek waarin wordt gesproken over het voornemen. In dit voornemen wordt onderbouwd waarom het 

belang van school zwaarder weegt dan het belang van het kind. Tijdens dit gesprek wordt ook de verdere procedure beschreven. Het gesprek dient om van 

de ouders te vernemen wat zij van de voorgenomen verwijdering vinden. Ouders hebben inzage in het opgemaakte onderwijskundig rapport. Ouders 

kunnen binnen zes weken na de beslissing van het College van Bestuur een bezwaarschrift indienen bij het College van Bestuur. Ouders moeten na het 

indienen van het bezwaarschrift de gelegenheid hebben om gehoord te worden. Zij beslissen zelf of zij hier wel of geen gebruik van willen maken. Na 

ontvangst van het bezwaarschrift (en eventueel het horen van de ouders) wordt binnen vier weken een definitieve beslissing genomen door het College van 

Bestuur. Ouders hebben de gelegenheid om binnen zes weken na deze beslissing in beroep te gaan bij de rechter. Ouders kunnen er ook voor kiezen om een 

geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs. De termijn voor het indienen van het verzoekschrift is zes weken. Dit betekent 

dat ouders het schriftelijk verzoek binnen zes weken na de bekendmaking van het verwijderingsbesluit moeten indienen bij de commissie. De 

Geschillencommissie brengt op verzoek van de ouders binnen tien weken een advies uit aan het bevoegd gezag, rekening houdend met het 

schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan. Het gaat hier om een niet-bindend advies waartegen geen bezwaar of beroep kan worden 

ingesteld. Indien een geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie en de ouders bezwaar hebben gemaakt tegen de beslissing over de verwijdering, neemt 

het bevoegd gezag de beslissing op bezwaar niet dan nadat de commissie uitspraak heeft gedaan. De termijn voor het nemen van de beslissing op bezwaar 

wordt dan opgeschort met ingang van de dag waarop het geschil aanhangig is gemaakt bij de commissie, tot de dag waarop de commissie het advies heeft 

uitgebracht. Voordat de ouders naar de Geschillencommissie gaan, kunnen zij als tussenstap de Onderwijsconsulenten inschakelen. Onderwijsconsulenten 

kunnen bemiddelen in de fase waarin nog geen geschil aanhangig is bij de commissie.  

 

Ouders kunnen ook een oordeel aanvragen bij het College voor de Rechten van de Mens (zie katern VOSABB onder 4.2.5.)  

 

Bij verwijdering van een leerling dient de leerling de school te blijven bezoeken totdat de leerling terecht kan op een andere school. Leerlingen mogen niet 

geschorst worden in afwachting van verwijdering.  
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Bijlage 3: Stap-terug formulier 
 

Naam leerling: _______________________ ______ Datum: ____________________ 

Wat is er zojuist gebeurd? 

 

 

 

Hoe denk je dat het kind/ de klas zich voelde? 

Individueel kind Gehele klas 

 

 

 

 

 

Hoe had je anders kunnen reageren? 

 

 

 

 

Hoe pak je het de volgende keer aan? 

 

 

 

 



 

 


