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Pantarijn is een school met een veilig klimaat en een schoolcultuur gebaseerd op ontmoeting, respect en
tolerantie. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De
leerlingbegeleiding en zorgstructuur van Pantarijn is daarop gericht. Mogelijk ongewenst gedrag wordt zo
vroeg mogelijk gesignaleerd en waar nodig gecorrigeerd.
Tegen handelingen en/of gedragingen van leerlingen in strijd met de voorschriften en regels die in en om
de school gelden, kunnen maatregelen worden getroffen. Er moet een zeker verband bestaan tussen de
aard van de opgelegde maatregel en de overtreding, de maatregel moet redelijk zijn. Er kunnen diverse
pedagogische maatregelen binnen Pantarijn worden opgelegd, waartegen een leerling in bezwaar gaan bij
de schoolleiding.
Als uiterste maatregelen kunnen schorsing en verwijdering worden toegepast. Hiervoor kan in bezwaar
gegaan worden bij het bevoegd gezag.
Schorsing
In het voorgezet onderwijs is het schorsen van een leerling wettelijk geregeld. Het inrichtingsbesluit bij de
wet op het voorgezet onderwijs stelt dat het bevoegd gezag een leerling maximaal 5 dagen kan schorsen.
Onder schorsing verstaat Pantarijn dat het een leerling niet is toegestaan het reguliere
onderwijsprogramma te volgen. Een geschorste leerling blijft in beginsel op school, dat wil zeggen buiten
de klas en onder toezicht van de schoolleiding. De leerling volgt een vervangend onderwijsprogramma. We
noemen dit een interne schorsing. In uitzonderlijke gevallen kan hiervan worden afgeweken. Er is dan
sprake van een externe schorsing, waarbij de leerling niet welkom is in school of de buurt van de school.
Reden voor schorsing zijn bijvoorbeeld intimidatie/bedreigingen met fysiek geweld dan wel het gebruik
maken van fysiek geweld, handel in en/of gebruik van alcohol en drugs, diefstal, het plegen van een
strafbaar feit. Schorsing kan ook als een onmiddellijke maatregel worden toegepast naar aanleiding van
een ernstige aangelegenheid. Zie hiervoor ook bijvoorbeeld het meldformulier van de Inspectie van het
onderwijs. Daarnaast wordt bij schorsing ook vermeld wat een eventuele volgende stap is die de school
kan ondernemen.
De te nemen stappen bij schorsing:
•
•
•
•
•

Namens het bevoegd gezag van de school kan de schoolleiding een leerling met opgave van reden
voor een periode van maximaal 5 dagen schorsen.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de betrokkene medegedeeld en, indien deze nog niet
de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, ook aan de ouders/verzorgers.
Van iedere schorsing vindt registratie plaats.
Namens het bevoegd gezag stelt de locatieleiding de Onderwijsinspectie van een schorsing voor
een periode langer dan één dag schriftelijk, en met opgave van reden in kennis.
Voordat de leerling weer deelneemt aan het reguliere lesprogramma dient hij zich te melden bij de
schoolleiding of een van de daartoe aangewezen personeelsleden. Hierbij volgt het gesprek met de
geschorste leerling en mogelijk zijn ouders, gericht op afspraken voor het oplossen van problemen
en voorkomen van herhaling.

Verwijdering
In uiterste gevallen kan de school tot het verwijderen van een leerling besluiten. Daar zijn twee redenen om
te komen tot een dergelijk besluit:
•
•

De school kan niet aan de zorgbehoefte van een leerling voldoen
Ernstig wangedrag van de leerling of de ouders

De te nemen stappen bij verwijdering:
•

•
•

•
•

De schoolleiding kan namens bevoegd gezag besluiten tot het voornemen van definitieve
verwijdering van een leerling nadat deze en, indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft
bereikt, ook diens ouders in de gelegenheid zijn gesteld hierover te worden gehoord.
Een leerling kan niet op grond van onvoldoende vordering gedurende de loop van een schooljaar
worden verwijderd.
Definitieve verwijdering van een leerplichtige leerling volgt slechts nadat er overlegd is met de
Onderwijsinspectie. Hangende dit overleg kan de leerling geschorst worden. Het overlegd dient er
toe na te gaan op welke andere wijze de betrokken leerling onderwijs zal kunnen volgen.
De schoolleiding stelt namens het bevoegd gezag de Onderwijsinspectie schriftelijk en met opgave
van redenen van een definitieve verwijdering op de hoogte.
Een besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de
betrokkene, en indien deze nog geen 18 jaren is, ook aan de ouders en/of wettelijke
vertegenwoordigers, meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid te verzoeken om
herziening van het besluit binnen zes weken.

Pantarijn heeft te allen tijde de plicht om voldoende onderwijs aan te bieden aan de leerlingen. Een leerling
kan pas verwijderd worden wanneer een andere school bereid is gevonden de leerling in te schrijven.
Bezwaar
Tegen het genomen besluit van schorsing of van verwijdering kan, binnen zes weken na de beslissing,
bezwaar worden gemaakt bij het bevoegd gezag van RSG Pantarijn. Het aantekenen van bezwaar heeft
geen opschortende werking ten aanzien van het genomen besluit. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om
beroep aan te tekenen bij de rechtbank in Arnhem, sector bestuursrecht. Dit moet gebeuren binnen 6
weken na dagtekening van de beslissing op het bezwaar door het bevoegd gezag van de Stichting voor
voortgezet onderwijs van Wageningen en omstreken (Pantarijn).
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