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Dit stappenplan treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling.   

  

Onder ernstig ongewenst gedrag verstaan wij:   

1) Na vele waarschuwingen in de klas niet willen leren en opletten  

2) Brutaal zijn tegen de leerkracht  

3) Medeleerlingen lichamelijk of verbaal geweld aandoen 4) De leerkracht lichamelijk of 

verbaal geweld aandoen  

  

Het gaat meestal om situaties waarbij de leerling herhaaldelijk is gewaarschuwd en waarbij de 

ouders (telefonisch) op de hoogte zijn gebracht van het gedrag. Voordat de volgende stappen gezet 

worden is er een gesprek geweest met leerkracht, ouders en directeur.  In extreme situaties kan 

worden afgeweken hiervan en worden de stappen direct toegepast. Over de onderstaande stappen 

is altijd overleg met de directeur (of indien afwezig, met de IB-er). Er treden 3 waarschuwingen op 
volgens onderstaand model:  

  

• Time-out: de leerling mag niet in de klas blijven en werkt de rest van de dag in het kantoor van de 

directeur of bij een ambulante leerkracht.  

• Schorsing   

• Verwijdering  

  

Time out: eerste waarschuwing  

• Er treedt een eerste waarschuwing op bij ongewenst gedrag van een leerling.  

• Ouders worden gebeld over de eerste waarschuwing en er vindt een gesprek op school plaats met 

in ieder geval de directie.  

• De ouders ontvangen een brief over de waarschuwing.  

  

Time out: tweede waarschuwing  

• Er treedt een tweede waarschuwing op bij ongewenst gedrag van een leerling.  

• Ouders worden gebeld over de tweede waarschuwing en er vindt een gesprek op school plaats met 

in ieder geval de directie.  

• De ouders ontvangen een brief over de waarschuwing.  

  

Schorsing: derde waarschuwing  

• Wanneer een leerling na de twee time-outs zich nog steeds niet gedraagt, zal de leerling voor een 

hele dag geschorst worden.  

• Ouders worden gebeld over de derde waarschuwing/schorsing en er vindt een gesprek op school 

plaats met in ieder geval de directie.  

• Ouders ontvangen een brief over de schorsing.  

  



2e Schorsing  

• Wanneer een leerling zich na de schorsing opnieuw grensoverschrijdend gedraagt kan opnieuw 
worden overgegaan tot schorsing; ditmaal voor meerdere dagen. Eventueel wordt overgegaan 

tot verwijdering van de leerling.  

  

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.   

  

In zeer ernstige situaties kan het voorkomen dat van bovenstaande stappen wordt afgezien en een 

leerling direct geschorst wordt.   

  

Bij schorsing en verwijdering wordt altijd gehandeld conform het SCOH beleidsdocument:  “Toelaten 

en verwijderen van leerlingen primair onderwijs”  
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