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al dan niet in mandaat - de schoolleiding heeft het recht om leerlingen die wangedrag
vertonen, tijdelijk de toegang tot de lessen te ontzeggen (schorsing) of - bij zeer ernstig of herhaald
wangedrag - van school te verwijderen.
Het bestuur of

-

Hiertoe geldt de volgende aanpak
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Bij een eerste keer wangedrag (waaronder ook het met grote regelmaat uit de klas gestuurd
worden, gerekend wordt) kan overgegaan worden tot een interne schorsing. Daarbij wordt de

leerling gedurende een dag de toegang tot de lessen ontzegd. Tijdens deze schorsing moet de
leerling op school komen om een opgedragen taak naar behoren uit te voeren.
Bij herhaald wangedrag of bij ernstig eerste wangedrag kan een externe schorsing worden
opgelegd. Bij deze schorsing wordt de leerling gedurende 2 tot maximaal 5 dagen niet tot de
school toegelaten. Deze externe schorsing houdt direct ook een laatste waarschuwing in: bij
een (volgende) herhaling van wangedrag kan tot verwijdering worden overgegaan.
Maakt de leerling zich na de externe schorsing wederom schuldig aan wangedrag dan kan
overgega an worden tot verwiidering
Verwiidering is ook zonder voo rafgaande (externe) schorsing mogelijk indien het wangedrag
zodanig ernstig en/of stelselmatig is dat de schoolloopbaan van de leerling niet op het Don
Bosco College kan worden voortgezet. Hierbij moet onder andere gedacht worden aan
(crimineel) wangedrag zoals lichamelijk geweld, diefstal, heling en het gebruiken, in bezit
hebben, verhandelen of opslaan van drugs of vuurwerk.
Defínitieve verwiidering is niet eerder mogelijk dan nadat een andere school bereid is
gevonden de leerling toe te laten. Hangende de verwijderingsprocedure (inclusief het
onderzoek naar de hier bedoelde andere school) kan de leerling geschorst worden.

Het opleggen van een interne schorsing vindt plaats in een gesprek met de leerling en zijn/haar ouders
en wordt aansluitend schriftelijk bevestigd.
ln geval van het opleggen van een externe schorsing of het voornemen tot verwijdering wordt
gehandeld conform de voorschriften zoals vastgelegd in artikel 27 van de Wet op het voortgezet
onderwijs en de artikelen L3 tot en met L5 van het lnrichtingsbesluit WVO. Deze bepalingen geven
regels omtrent onder andere het horen van de leerling en/of zijn/haar ouders, het waar nodig
informeren van de inspectie en de leerplichtambtenaar en het bieden van de mogelijkheid tot het
maken van bezwaar tegen een besluit tot verwijdering.
H. J. van Rooijen
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