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Procedure verwijdering van leerlingen
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Indien een directeur verwijdering van een leerling in overweging neemt dan hoort hij de
groepsleerkracht(en) en de lerarenvergadering. Tevens worden de leerling en diens ouders in de
gelegenheid gesteld gehoord te worden door de directeur. Van deze gesprekken is een schriftelijk
verslag opgenomen in het dossier.
De directeur legt het voorstel tot verwijdering middels overlegging van het dossier en eventueel een
mondelinge toelichting voor aan het College van Bestuur. Daarbij worden vermeld: de redenen tot
verwijdering, de ingangsdatum en de reeds eerder genomen maatregelen voor zover deze niet reeds
bij de redenen genoemd zijn.
Het College van Bestuur neemt een besluit ten aanzien van het voorstel tot verwijdering van de
leerling. Dit besluit wordt aan de directeur schriftelijk bevestigd.
Indien tot daadwerkelijke verwijdering wordt overgegaan, deelt de directeur het besluit tot
verwijdering namens het College van Bestuur schriftelijk aan de ouders mee, onder vermelding van
de redenen voor verwijdering en de ingangsdatum.
In het besluit wordt tevens vermeld, dat ouders binnen zes weken na dagtekening het College van
Bestuur schriftelijk om herziening van het besluit kunnen verzoeken.
In geval van een schriftelijk verzoek van de ouders om herziening van het b esluit tot verwijdering,
neemt het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, desgewenst na overleg met
inspectie of andere deskundigen, een besluit ten aanzien van het verzoek tot herziening van het
besluit tot verwijdering.
Alvorens zijn besluit (al dan niet) te herzien, hoort het College van Bestuur de ouders. Het College
van Bestuur kan gedurende de behandeling van het verzoek om herziening van het besluit tot
verwijdering de leerling de toegang tot de school ontzeggen.
De directeur meldt een besluit tot verwijdering van een leerling namens het bevoegd gezag zo
spoedig mogelijk aan de leerplichtambtenaar en de inspecteur.
Wanneer tot verwijdering van een leerling is besloten, zorgt de directeur ervoor dat een andere
school bereid is de verwijderde leerling toe te laten. Wanneer dit binnen acht weken niet gelukt is, kan
de leerling toch verwijderd worden, zonder dat vervolgonderwijs is veiliggesteld. De directeur moet
wel kunnen aantonen zich gedurende deze periode te hebben ingespannen een andere school te
vinden. Correspondentie met andere scholen wordt vastgelegd.
Totdat een andere school bereid gevonden is de verwijderde leerling toe te laten, kan hem/haar de
toegang tot de school worden ontzegd.

