Reglement Pedagogische
Maatregelen en Straf
Voor de Esprit scholen

overplaatsing
time out
schorsing
verwijdering

Leerlingenversie
Deze leerlingenversie is gemaakt omdat het officiële stuk vol staat met
ingewikkelde en juridische taal. In dit stuk staat in gewone taal wat er
allemaal geregeld en afgesproken is. Als er verschil is in betekenis tussen
deze versie en de officiële versie, dan geldt de officiële versie.

Amsterdam, vastgesteld d.d. 30 juni 2009

MAATREGELEN
Soms gedragen leerlingen zich zo dat maatregelen moeten worden getroffen.
In deze notitie staan de maatregelen die de school kan nemen.
De opgelegde maatregel moet bij de overtreding passen.
De volgende maatregelen kunnen worden opgelegd.
1. een waarschuwing
2. maken van strafwerk
3. één of enkele keren niet toelaten tot de les
4. voor of na schooltijd melden
5. gemiste lessen inhalen
6. schorsing
7.1 overplaatsing naar een andere Esprit school
7.2 overplaatsing van een leerling naar een time-out voorziening of „het
Transferium‟
8.* definitieve verwijdering van school
Als je het niet eens bent met de maatregelen bij 1 t/m 5, kan je naar de schoolleiding
gaan. Dit doe je door een briefje te schrijven of door een afspraak voor een gesprek te
maken.
Natuurlijk probeer je de problemen eerst met hulp van je mentor op te lossen. Als dat
niet lukt kun je de zaak met je leerjaarcoördinator of teamleider spreken. Als je alles
geprobeerd hebt mag je om een gesprek met de schoolleiding te vragen.
Als je het niet eens bent met de maatregelen bij 6, 7 en 8, kan je naar het College van
Bestuur gaan.
Dit doe je door een mail te sturen naar het College van Bestuur. (info@spritscholen.nl; bij
onderwerp zet je “ter attentie van het College van Bestuur”)
In dit geval probeer je eerst met de schoolleiding tot een oplossing te komen. Alleen als
dat niet helpt, stuur je een mail naar het College van Bestuur.

*De maatregel ‘definitieve verwijdering’ wordt pas genomen als overplaatsing naar een intern of extern time-out
project heeft plaats gevonden, tenzij dat echt onmogelijk is gebleken.
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VERWIJDERING UIT DE LES
1.

Een docent(e) kan een leerling uit de les verwijderen als deze de les verstoort of
medeleerlingen stoort bij het volgen van de les. Een docent(e) kan een leerling
voor hetzelfde feit maar één keer uit de les verwijderen.

2.

De docent(e) meldt de verwijdering bij de schoolleiding. Dit kan met een
uitstuurformulier waarop de leerling zijn mening over het gebeuren heeft gegeven.

3.

De schoolleiding kan een leerling de toegang tot één of meerdere lessen ontzeggen
om de goede gang van zaken in die lessen of in de school niet te verstoren.

4.

Een leerling die uit de les verwijderd is, blijft op school onder toezicht van het
personeel.

5.

Wanneer een leerling regelmatig verwijderd wordt zullen de ouders op de hoogte
worden gesteld.

SCHORSING
1.

De directeur kan een leerling voor een periode van hooguit vijf dagen schorsen.
Dan mag je geen enkele les volgen en niet aan activiteiten meedoen.

2.

Het besluit tot schorsing moet schriftelijk aan de leerling en de ouders worden
meegedeeld.

3.

Bij een schorsing van meer dan één dag wordt de inspectie op de hoogte gebracht.

4.

Na afloop van de schorsing en voordat de leerling weer gewoon naar de les mag
moet deze zich melden bij de leiding. Er wordt onderzocht of de straf resultaat
heeft gehad en of de leerling weer gewoon kan meedoen aan het programma.

5.

Een geschorste leerling wordt niet naar huis gestuurd. Je moet buiten de klas en
onder toezicht werken. Je krijgt een vervangend onderwijsprogramma. We
noemen dit een interne schorsing.

6.

In bijzondere gevallen word je extern geschorst. Je wordt naar huis gestuurd.
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OVERPLAATSING EN BEZWAAR
maatregel 7.1: overplaatsing naar een andere Esprit school
1.

De directeur kan een besluit nemen de leerling over te plaatsen naar een andere
Esprit school. Dit moet in overleg met de directeur van een andere school van
Esprit.

2.

De overplaatsing van een leerling kan alleen naar een andere school van Esprit met
een gelijksoortige afdeling.

3.

Als je het niet met de maatregel eens bent, kan je bij het College van Bestuur van
de Onderwijsstichting Esprit klagen. Dit moet binnen drie dagen nadat de
maatregel is bekendgemaakt. Tijdens de behandeling van de klacht gelden de
besluiten van de directeur.

Je probeert eerst met de schoolleiding tot een oplossing te komen. Alleen als dat niet
helpt, stuur je een mail naar het College van Bestuur en vraag je om een gesprek.
maatregel 7.2: time-out plaatsing
Toelichting
Als een leerling door herhaalde gedrags- en leerproblemen niet meer te handhaven is, kan
de directie van de school deze leerling naar een interne of een externe time-out
voorziening of „het Transferium‟ overplaatsen.
De problemen kunnen uiteen lopen van regel-overtredend gedrag, motivatieproblemen,
gebrekkige sociale vaardigheden tot aan psychische problemen als bijvoorbeeld faalangst.
Na de time-out kan de leerling terug komen op de oude school. Het programma is gericht
op het oplossen van de gedragsproblemen nadat eerst onderzoek is gedaan om te zien
welke hulp de leerling en/of de opvoeders nodig hebben.
Het doel van plaatsing op “het transferium” is om te onderzoeken welke andere soort
school beter geschikt is. Je komt niet meer terug op je oude school.
1. De directeur kan een besluit nemen de leerling over te plaatsen naar een time-out
voorziening. Dit moet in overleg met de leiding van de time-out voorziening.
2. De leerling kan tegen deze maatregel bezwaar maken bij het College van Bestuur van
de Onderwijsstichting Esprit. Dit moet binnen drie dagen nadat de maatregel is
bekendgemaakt. Tijdens de behandeling van het bezwaar gelden de besluiten van de
schoolleiding.
Je probeert ook hierbij eerst met de schoolleiding tot een oplossing te komen. Alleen als
dat niet helpt, stuur je een mail naar het College van Bestuur en vraag je om een gesprek.
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DEFINITIEVE VERWIJDERING EN BEZWAAR

1. De directeur kan zich voornemen een leerling definitief te verwijderen. Eerst moeten
de leerling en de ouders de gelegenheid krijgen hun mening te geven.
2. Het College van Bestuur informeert de inspectie schriftelijk van een definitieve
verwijdering.
3. Definitieve verwijdering van een leerling gebeurt alleen na overleg met de inspectie.
Gedurende dit overleg kan het College van Bestuur de leerling schorsen. Het overleg is
bedoeld om andere onderwijsmogelijkheden te zoeken.
4. Het besluit tot definitieve verwijdering wordt schriftelijk aan de leerling en aan de
ouders meegedeeld. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid bezwaar te maken
tegen het besluit. Dat moet binnen zes weken.
5. Binnen zes weken na de bekendmaking kan bezwaar worden gemaakt bij het College
van Bestuur.
6. Het College van Bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.
Ook nu worden de leerling en de ouders gehoord.
7. Het College van Bestuur kan de leerling, gedurende de behandeling van het bezwaar
tegen een besluit tot definitieve verwijdering de toegang tot de school ontzeggen.
8. Een leerling kan op grond van onvoldoende leerresultaten niet in de loop van een
schooljaar worden verwijderd.
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