Regeling schorsen en verwijderen scholencombinatie Delfland (scD).
1. Context
Leerlingen kunnen door docenten uit de les worden verwijderd omdat ze de orde en/of de
voortgang van de les verstoren. Leerlingen kunnen ook door docenten of de schoolleiding
bestraft worden omdat ze bepaalde regels overtreden. Die situaties worden hier niet
bedoeld. De onderstaande vuistregels zijn bedoeld als een hulp in situaties waarin er sprake
is van een ernstig persoonlijk conflict tussen (een werknemer van) de school en een leerling.
2. Uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat agressie, geweld, diefstal, intimidatie, opzettelijke vernieling of
discriminatie ontoelaatbaar is. Dat geldt voor iedereen die deel uit maakt van de
schoollocatie.
3. Vuistregels voor een aanpak







Voor een beoordeling van de feiten en de situatie is er altijd sprake van hoor en
wederhoor (apart van elkaar).
Degene die moet beoordelen en wellicht straffen is niet degene die de betreffende
leerling of docent opvangt en begeleidt.
Zowel voor het onderzoek als voor het hervinden van de rust kan het verstandig zijn
betrokkenen (leerling en/of docent) naar huis te sturen. Er is dan geen sprake van
schorsing in de zin van straf maar van opschorting van de werkzaamheden (als
leerling en/of als docent) om tijd en rust te creëren voor een goede beoordeling.
Eventuele sancties volgen later.
Als er na beoordeling van de feiten en de situatie wordt geconcludeerd dat er
inderdaad sprake was van agressie, geweld, diefstal, intimidatie of discriminatie
volgt er altijd een sanctie.
Het bepalen van de sanctie gebeurt altijd na het inwinnen van advies (zie
hieronder).

4. Bevoegdheden
Sancties leerlingen
schorsing (1 dag)
schorsing (2 – 5 dagen)
verwijdering

beslissing
unitleider
directie
directie

advies
mentor
unitleider/mentor
bestuur

Informeren
directeur
bestuur /inspectie/leerplicht
inspectie/leerplicht

Van elke schorsing wordt een aantekening gemaakt in het leerlingvolgsysteem.
Sancties docenten
Sanctie (niet CAO)
Disciplinaire straf (CAO)
Ontslag

beslissing
directie
directie
bestuur

advies
unitleider
bestuur
directie

Informeren
bestuur

Het uitvoeren van de sanctie gebeurt binnen wettelijke kaders zoals de mogelijkheid in
beroep te gaan.

