PROTOCOL TOELATING/ VERWIJDERING VAN LEERLINGEN.
Wanneer zijn kinderen toelaatbaar tot scholen van de SCPO?
Met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de inhoud van de statuten van de SCPO zijn kinderen
toelaatbaar op de scholen van de SCPO wanneer ouders verklaren in te stemmen met de
levensbeschouwelijke, pedagogische en onderwijskundige uitgangspunten van de school dan wel deze
respecteren en daartoe het program van de school ondertekenen èn als de school in staat is het
aangemelde kind die zorg en begeleiding te bieden die het nodig heeft. Er zijn in feite twee voorwaarden
voor toelating:
1. ouders dienen in te stemmen met de uitgangspunten van de school of aangeven deze te
respecteren door het ondertekenen van het program van de school
2. de school moet in staat zijn het kind die zorg en begeleiding te bieden die het nodig heeft.
Conform het vigerende managementstatuut van de SCPO is de directeur van de school belast met de
in- en uitschrijving van leerlingen. Hij/zij doet eveneens voorstellen inzake het verwijderen van
leerlingen. Dit alles met in achtneming van de door het College van Bestuur vastgestelde kaders en de
wettelijke voorschriften.
Per individuele aanmelding worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:
- een evenwichtige balans tussen zorgleerlingen en niet-zorgleerlingen,
waarbij de aspecten cognitieve, sociaal-emotionele ontwikkeling en
didactische achterstanden de beoordelingscriteria vormen;
- de realisatie van kwalitatief goed onderwijs in de groep;
- de verstoring van rust en veiligheid; bij bepaalde gedragsproblematiek is
het niet mogelijk (ondanks extra middelen en ondersteuning) om binnen de
(speciale) basisschool de noodzakelijke groepsgrootte en structuur aan te
bieden. Daarbij komt zowel het gehandicapte kind als de groep te kort;
- de mate waarin verzorging vereist is; door de noodzakelijke verzorging van
het kind kan het geven van onderwijs aan de groep in het gedrang komen;
- de verstoring van het leerproces van andere kinderen;
- dat de groepsleraar op normale wijze zijn taak, als omschreven in de
taakkarakteristiek, kan vervullen.
Kortom het gaat om de vraag: “Kunnen wij dit kind in onze situatie helpen?”
Verwijderen van leerlingen
Verwijderen van een leerling is een zware maatregel die de school niet lichtvaardig zal toepassen. De
school kan uiteindelijk tot de conclusie komen dat het niet langer verantwoord is een leerling op school
te laten blijven. Dit als gevolg van het niet (meer) kunnen voldoen aan de zorgbehoefte van de leerling.
Of als gevolg van het zich herhaaldelijk voordoen van wangedrag dat tot ernstige verstoring van de rust,
de onderwijskundige voortgang of veiligheid op school heeft geleid. Verwijdering is een laatste
maatregel. Voor tot verwijdering van een leerling op een school van de SCPO wordt overgegaan worden
minder vergaande maatregelen voorgesteld die aangeven dat de grens voor de school bereikt is: timeout. Dit is een maatregel die voor korte tijd kan gelden.
Time-out maatregel
De time-out maatregel kan worden toegepast bijv. bij herhaald overtreden van de schoolregels,
agressief gedrag, pesten, verstoren van de orde, enz. In geval van time-out wordt de leerling voor de
rest van de dag de toegang tot de groep of school ontzegd. De ouders worden, voor zover mogelijk
onmiddellijk over de aanleiding van de time-out gemotiveerd op de hoogte gebracht.
De time-out regeling kan worden toegepast bij zwaarder wangedrag als diefstal, bedreiging, vandalisme
en seksuele intimidatie. Tevens indien aan de leerling en de ouders herhaaldelijk is aangegeven dat het
gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar de situatie desondanks niet verbetert. De time-out is dan
een maatregel om aan te geven dat de grens van aanvaardbaar gedrag bereikt is. Deze maatregel kan
voor één of enkele dagen (maximaal 3 dagen), op voordracht van de schooldirecteur, door het College
van Bestuur worden genomen en vindt altijd plaats na onderling overleg. Het College van Bestuur meldt
deze maatregel aan de inspectie en aan de leerplichtambtenaar. Daarnaast dienen de redenen en de
noodzaak van de maatregel in het besluit te worden vermeld. Het besluit wordt schriftelijk aan de ouders
meegedeeld.
Verwijdering
Verwijdering is aan de orde bij herhaaldelijk voorkomen van ernstig wangedrag van de leerling en/of
ouders. Verwijdering van leerlingen is een bevoegdheid van het College van Bestuur.
Verwijdering is altijd pas mogelijk nadat het College van Bestuur zich gedurende acht weken
ingespannen heeft om een plaats op een andere school te vinden. Verwijdering is een ingrijpende
maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en diens ouders. Het College van Bestuur staat op
grotere afstand van de dagelijkse praktijk en kan vanuit die positie de voorgestelde verwijdering
beoordelen. Daarom beslist niet de directeur over de verwijdering, maar het College van Bestuur. Dit
bevordert een zorgvuldige besluitvorming.

Voordat een besluit tot verwijdering wordt genomen, dient het College van Bestuur het voornemen tot
verwijdering schriftelijk (aangetekend) en gemotiveerd aan de ouders kenbaar te maken.
Het College van Bestuur hoort de ouders, de directie en betrokken leerkracht(en) over dit voornemen.
Na het horen neemt het College van Bestuur een definitief besluit over de verwijdering. Definitieve
verwijdering van een leerling kan niet plaatsvinden dan nadat het College van Bestuur ervoor heeft zorg
gedragen, dat een andere school voor (speciaal) basisonderwijs dan wel een school voor (voortgezet)
speciaal onderwijs, bereid is de leerling toe te laten.
Alleen indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een andere school
waar de leerling wordt toegelaten, kan tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Het College van
Bestuur zal dus aan de ouders moeten kunnen aantonen vanaf welk moment welke serieuze pogingen
zijn gedaan om een school te vinden voor de te verwijderen leerling.
Verwijdering kan voor leerling en ouders verstrekkende gevolgen hebben. De leerling verlaat een
vertrouwde omgeving; er is een breuk in het ontwikkelingsproces. Daarbij bestaat het risico van een
terugval op de verdere ontwikkeling van de leerling. Het is dan ook van groot belang dat het College
van Bestuur in het verwijderingsbesluit duidelijk aangeeft hoe een afweging heeft plaatsgevonden
tussen het belang van de school en het belang van de leerling. Die belangen kunnen per geval
verschillen.
De zorgbehoefte van een leerling kan zich dusdanig ontwikkelen, dat de school ondanks alle inspanning
niet meer in de zorgbehoefte kan voorzien. Het is dan voor de leerling beter naar een school te gaan
waar wel adequaat kan worden voldaan aan de zorgbehoefte van de leerling. Dit kan een andere
basisschool binnen het samenwerkingsverband zijn (horizontale verwijzing). Het kan ook een overgang
naar het speciaal (basis)onderwijs of een cluster 3 of 4 school betreffen. Daarvoor geldt een vaste
procedure. Deze is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband
Noordoostpolder–Urk.
Terugplaatsing.
Het samenwerkingsverband werkt met so- en sbo-toelaatbaarheidsverklaringen met een beperkte
geldigheid. Op basis van de onderwijsbehoeften van de leerling wordt de geldigheidsduur bepaald. De
geldigheidsduur is minimaal een volledig schooljaar en maximaal twee volledige schooljaren. De so- en
sbo-scholen blijven gedurende de plaatsing actief samen werken. In uitzonderingsgevallen kan de TC
beslissen over eventuele verlenging van de toelaatbaarheidsverklaring.

