Reglement Disciplinaire Maatregelen
1. Verwijdering uit de les
2. Schorsing van een leerling
3. Verwijdering van een leerling van de school
Verwijdering uit de les
1. Een docent verwijdert een leerling bij hoge uitzondering uit de les.
Bij verwijdering van een leerling neemt de betreffende docent dezelfde dag nog,
mondeling dan wel schriftelijk, contact op met de afdelingsleider. De verwijderde leerling
dient zich onmiddellijk te melden bij de conciërge. De afdelingsleider stelt, na de leerling
en de docent gehoord te hebben, een passende straf vast.
2. Een leerling kan door een docent alleen voor de duur van één lesuur uit de les worden
verwijderd.
3. Een directielid en een afdelingsleider kunnen een leerling de toegang tot een of meerdere
lessen ontzeggen. In dat geval levert de vakdocent vervangend lesmateriaal aan bij de
afdelingsleider.
4. Alleen de directie/afdelingsleider kan een leerling voor één of meerdere dagen de toegang
tot alle lessen ontzeggen (in het dagelijks gebruik binnen school wordt de term ‘interne
schorsing’ gehanteerd). In voorkomend geval wordt de leerling tijdens schooltijden in en
rond het schoolgebouw passende werkzaamheden opgedragen. De afdelingsleider stelt de
leerling/zijn ouders/verzorgers hiervan met opgave van de reden schriftelijk in kennis.
Schorsing (= externe schorsing)
1. Een schorsing is een periode waarin een leerling de toegang tot het schoolgebouw en het
schoolterrein wordt ontzegd.
2. De directie kan een leerling met opgave van redenen voor een periode van ten hoogste één
week schorsen. De directie geeft de afdelingsleider in dezen mandaat.
3. Na een zorgvuldige afweging kan de afdelingsleider tot schorsing van een leerling
besluiten. In dat geval brengt hij de directie terstond van zijn voornemen en de aanleiding
daartoe op de hoogte.
4. Wanneer de afdelingsleider na raadpleging van de directie besluit daadwerkelijk tot
schorsing over te gaan, deelt de afdelingsleider dit schriftelijk mee aan de leerling en/of
zijn ouders/verzorgers. Deze brief, ondertekend door de afdelingsleider, vermeldt tevens
de reden en de duur van de schorsing. Betreft de schorsing een minderjarige leerling, dan
worden de ouders/verzorgers schriftelijk van de schorsing op de hoogte gesteld en indien
gewenst uitgenodigd voor een gesprek met de afdelingsleider en/of directie.
5. Bij een schorsing voor een periode van langer dan één dag stelt de afdelingsleider

de inspectie en de leerplichtambtenaar schriftelijk met opgave van redenen van dit feit in
kennis.
Definitieve verwijdering
1. Het definitief verwijderen van school van een leerling kan alleen geschieden door de
directie op advies van de afdelingsleider. Hangende dit overleg kan de leerling worden
geschorst.
De directie kan slechts tot definitieve verwijdering besluiten nadat de leerling en indien
deze minderjarig is ook zijn ouders/verzorgers in de gelegenheid is c.q. zijn gesteld
hierover te worden gehoord.
De directie stelt de inspectie schriftelijk en met opgave van redenen van een definitieve
verwijdering in kennis.
2. Wanneer de definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling wordt overwogen,
doet de school de ouders/verzorgers het aanbod desgewenst bemiddelend te willen
optreden bij het zoeken naar een andere school.
3. Op grond van onvoldoende vorderingen kan een leerling niet in de loop van een
schooljaar worden verwijderd.
4. Aan de finale beslissing tot definitieve verwijdering zal in het algemeen een periode
vooraf gaan waarin reeds eerder disciplinaire maatregelen zijn genomen in de orde van
zowel mondelinge als schriftelijke waarschuwingen en tijdelijke schorsing. Dit hoeft niet
het geval te zijn waar er sprake is van een ernstig onvoorzien vergrijp, b.v. een misdrijf
dat niet voorspelbaar in het verlengde ligt van eerdere misdragingen van de betrokkene.
5. Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan
de betrokkene, en indien deze minderjarig is, ook aan zijn ouders/verzorgers meegedeeld.
Binnen veertien dagen na dagtekening van deze mededeling kan door de leerling en indien
deze minderjarig is ook door zijn ouders, aan de rector schriftelijk om herziening van het
besluit worden verzocht.
6. De rector neemt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst
van het verzoek, na overleg met de inspectie en desgewenst andere deskundigen, een
beslissing over het verzoek om herziening, doch niet eerder dan nadat de leerling en
indien deze minderjarig is, ook zijn ouders in de gelegenheid is/zijn gesteld te worden
gehoord.
7. De rector kan de betreffende leerling gedurende de behandeling van het verzoek om
herziening van een besluit tot definitieve verwijdering, de toegang tot het schoolgebouw
en het schoolterrein ontzeggen.

N.B. Het ‘Reglement disciplinaire maatregelen’ is op aanvraag beschikbaar op school.

