
 

 

Procedure schorsing van leerlingen bij Stichting KPO Sint Antonius 

Algemeen 
Over schorsing van leerlingen is in de WPO niets geregeld, maar schorsing valt wel onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor het voortgezet onderwijs zijn hierover wel een aantal 
bepalingen vastgelegd in de circulaire van 26 augustus 1987 behorende bij de Leerplichtwet 1969. 
Onderstaande procedure voor schorsing is  grotendeels gebaseerd op de regelingen in het voortgezet 
onderwijs. Uit het oogpunt van zorgvuldigheid is het voor besturen in het primair onderwijs 
raadzaam deze procedure te hanteren omdat de beslissing tot schorsing een eventuele rechterlijke 
toetsing moet kunnen doorstaan. Middels het directiestatuut van Stichting KPO Sint Antonius is de 
schorsing van een leerling gemandateerd aan de directeur van de school.   
 
Procedure  
De volgende procedure is in het geval van schorsing van toepassing: 

 De directeur kan een leerling voor een beperkte periode schorsen (drie hooguit vijf dagen), 
nooit voor onbepaalde tijd. 

 Schorsing vindt in principe pas plaats na overleg met de leerling, de ouders en de 
groepsleerkracht.  

 De directeur deelt het besluit tot schorsing schriftelijk aan de ouders mee. In dit besluit worden 
vermeld de redenen voor schorsing, de aanvang en tijdsduur en eventuele andere genomen 
maatregelen. 

 De school stelt de leerling in staat, bijvoorbeeld door het opgeven van huiswerk, te voorkomen 
dat deze een achterstand oploopt. 

 De directeur stelt het bestuur, de inspectie en de leerplichtambtenaar in kennis van de schorsing 
en de redenen daarvoor door middel van een brief. 

 
Overige aandachtspunten 

 Een leerling mag nooit langer dan vijf dagen geschorst worden aangezien jurisprudentie heeft 
uitgewezen dat indien een leerling langer dan vijf dagen geschorst wordt de rechter de ouders, 
indien die bezwaar aantekenen, in het gelijk stelt en de procedure van verwijdering van 
toepassing wordt. 

 Indien de directeur uiteindelijk toch tot verwijdering van een leerling over moet gaan dan is dat 
een bestuursbesluit. De procedure voor verwijdering staat beschreven in de WPO. 

 

 


