
 

Protocol gedrag, time-out, 

rebound, schorsen en verwijderen 
 
I nleiding.  
Het  pedagogisch klimaat  is een belangrij ke voorwaarde voor het  goed funct ioneren van 

leer lingen en medewerkers op school. Een slecht  pedagogisch klim aat  gaat  ten koste 

van het  welbevinden van leerlingen, docenten en andere medewerkers en leidt  tot  

m inder goede leerresultaten en m inder werkplezier. Onderwerpen hierbij  zijn:  

groepsklimaat , omgang docent  en leerling, werken aan een vert rouwensrelat ie, omgang 

leerlingen onderling, groepsvorm ing, sfeerbepalende act iviteiten, inr ichten van de klas, 

funct ioneren van het  team  enz. 
 
W aarden, norm en en gedrag.  
Onderwijs wordt  door ons gezien als een gezam enlij ke verantwoordelij kheid van 

school, leer lingen en ouders. Om goed onderwijs te kunnen bieden is het  belangrij k 

dat  docenten, ouders en leerlingen respect  voor elkaar hebben, open en eerlij k m et  

elkaar com m uniceren en vert rouwen in elkaar hebben. Hiertoe hebben wij  

gedragsregels opgesteld, die de basis vormen voor een goed en veilig pedagogisch 

klimaat . I edereen (de leerlingen, de team leden, de ouders en anderen)  wordt  geacht  

zich aan die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelij k voor te voelen en 

elkaar er op aan te spreken. 

 
Omgangsregels op CSG Eekeringe. 

Zo willen wij  op CSG Eekeringe met  elkaar om gaan:  “m et  respect ”  

Dit  laat  je zien door:  

 Je taalgebruik 
 Je blik 
 Je houding
 Je kleding
 Je om gang m et  anderen en je om gang m et  spullen
 Jezelf te beheersen
 Niemand te bedreigen of te pesten

 
I edereen (de leerlingen, de team leden, de ouders en anderen)  wordt  geacht  zich aan 

die gedragsregels te houden, zich er verantwoordelij k voor te voelen en elkaar er op 

aan te spreken. 
 
Maatregelen.  
Wanneer leerlingen, team leden, ouders/ verzorgers en anderen zich niet  aan de 

gedragsregels houden, kunnen m aat regelen worden genom en. De maat regelen die 

leer lingen bet reffen staan in dit  protocol nader beschreven. Team leden dienen 

professioneel te werken en te handelen. Bij  overt reding van de gedragsregels worden 

ook zij  aangesproken op hun verantwoordelij kheden in relat ie tot  hun taak en/ of 

funct ie.  
Ouders/ verzorgers, die de gedragsregels (o.a. door fysiek en/ of verbaal geweld)  

overt reden in en nabij  de school, worden hierop aangesproken. I ndien de communicat ie 

m et  de ouders/ verzorgers niet  m eer open, opbouwend en const ruct ief kan plaatsvinden, 

wordt  de com m unicat ie gestaakt  (afkoelperiode)  en uitgesteld tot  een later m om ent . 

Wanneer er geen vert rouwen is, de basis voor een open, opbouwende en const ruct ieve 

communicat ie in de school, dan adviseert  de schoolleiding, dat  wil zeggen de direct ie of 

één van de leer jaarcoördinatoren, ouders/ verzorgers een andere school voor hun kind te 

kiezen. 



Sanct ies bij  overt reding gedragsregels door leerlingen .  
Wanneer de gedragsregels worden overschreden, kunnen de volgende m aat regelen 

worden get roffen m et  als enig doel de leerling bewust  te m aken van zijn/ haar ongewenst  

gedrag en ook om  ongewenst  gedrag voor de toekomst  te voorkomen:  

 de leer ling wordt  aangesproken op de overt reding
 de leer ling kr ijgt  ext ra werk en/ of opdrachten, die op school of thuis worden 

gemaakt 
 de leer ling biedt  afhankelij k van de overt reding zijn/ haar 

verontschuldigingen /  excuses aan
 de leerling wordt  t ij delij k uit  het  leslokaal verwijderd en doorverwezen naar de 

Parkeerkringe
 de leer ling blij ft  t ij dens een of m eerdere pauzes binnen
 de leerling blij ft  gedurende een of enkele dagen na schoolt ij d na
 de leerling wordt  doorverwezen naar de schoolleiding, die vervolgens maat regelen 

kan t reffen 
 

 

Onw erkbaar gedrag 
 
Gedragsregels kunnen zodanig worden overt reden dat  er sprake is van onwerkbaar 

gedrag. Wij  verstaan onder onwerkbaar gedrag dat  een leerling  
 al dan niet  met  aanleiding fysiek geweld gebruikt  naar anderen, verbale agressie, 

agressie naar goederen en voorwerpen, agressie naar zichzelf 
 in redelij kheid niet  meer luistert  naar zijn/ haar m eerdere op school

 
Aanpak en sanct ies bij  onw erkbaar gedrag 
 
Fase 1  
De docent  verwijdert  de leer ling uit  het  leslokaal. De leerling kr ijgt  een parkeerkaart  

mee. Deze wordt  door de leer ling in de Parkeerkringe ingevuld. Aan het  einde van de les 

meldt  de leerling zich bij  de docent . Deze bespreekt  de inhoud van de ingevulde 

parkeerkaart  m et  de leerling. Na een eventuele aanvulling /  wijziging tekent  de docent  

voor akkoord. De docent  legt  eventueel een sanct ie op. De docent  draagt  er zorg voor 

dat  de parkeerkaart  in bezit  kom t  van de m entor van de leerling en maakt  in Magister 

een korte not it ie van het  incident . Na onderling overleg neemt  de docent  of de m entor 

contact  op met  de ouders /  verzorgers. Na drie doorverwijzingen naar de Parkeerkringe 

wordt  door school contact  opgenom en m et  de ouders/ verzorgers. Er kan een uitnodiging 

volgen voor een gesprek op school. 

 

Fase 2  
Wanneer een leerling na fase 1 weer onwerkbaar gedrag vertoont , t reedt  fase 2 in 

werking. Dan volgt  bij  een vierde of vij fde doorverwijzing naar de Parkeerkringe overleg 

tussen docent , mentor en leerjaarcoördinator over een te nem en vervolgstap. De 

leerjaarcoördinator  neemt  contact  op m et  de ouders/ verzorgers en beslist  in overleg 

met  de direct ie over een eventuele schorsing van één of meerdere dagen als 

ordemaat regel. I ndien hier voor wordt  gekozen, inform eert  de direct ie de 

leerplichtambtenaar. De schoolleiding bevest igt  het  incident , het  onwerkbare gedrag en 

de schorsing als orde maat regel r icht ing ouders /  verzorgers. Deze bevest igingsbrief, 

met  daarin de bindende afspraken die met  de ouders /  verzorgers zijn gem aakt  

(cont ract ) , wordt  toegevoegd aan het  leerlingdossier in Magister. Voor het  overige wordt  

verwezen naar de toelicht ing bij  de maatregel van schorsing als ordemaatregel zoals 

beschreven in dit  protocol.  

 
Bij  ernst ig wangedrag kan de direct ie besluiten één of m eer stappen van fase 1 of 2 

over te slaan en direct  over te gaan tot  een ordemaatregel als bij voorbeeld schorsing. 
 



Fase 3  
Bij  een volgend incident  wordt  dezelfde werkwijze gevolgd zoals beschreven onder fase 

2. De direct ie beslist  over een schorsing als ordemaat regel. I ndien hier voor wordt  

gekozen, wordt  de leerplichtam btenaar geïnform eerd. Wanneer de leerling na de 

schorsing wederom onwerkbaar gedrag vertoont , kan de direct ie besluiten de leerling 

van school te verwijderen. Hiertoe wordt  de procedure die daarvoor bestaat , gestart . 

 
Toelicht ing bij  de m aatregel van een t im e- out , rebound, schorsing 

en verw ijdering  
Binnen CSG Eekeringe zijn vier vorm en van maat regelen te nem en:  
 

 Tim e-out 
 Rebound plaatsing
 schorsing
 verwijdering

 
De school zorgt  voor dossiervorm ing. Op deze wij ze worden afspraken vastgelegd en 

kunnen onduidelij kheden voorkom en worden. Dossiervorm ing draagt  bij  aan een 

correcte afhandeling van eventuele problemen. 
 
Tim e-out  is een maat regel die genomen wordt  bij  een ernst ig incident . 
 
Plaatsing in Rebound kan op basis van onderm aatse schoolprestat ies of gedrag, of een 

combinat ie van beide. Ook een prevent ieve plaatsing behoort  tot  de mogelij kheden. 

 
Schorsing is aan de orde wanneer de direct ie bij  ernst ig wangedrag van leerling 

en/ of ouders onm iddellij k moet  opt reden en er t ij d nodig is voor het  zoeken naar een 

oplossing. 
 
Verwijdering is een maat regel bij  zodanig ernst ig wangedrag dat  de direct ie concludeert  

dat  de relat ie tussen school en leer ling (ouders)  onherstelbaar is verstoord. 
 
Een beslissing over Rebound, schorsing en/ of verwijdering wordt  m et  inachtnem ing 

van grote zorgvuldigheid genom en. 
 
Tim e- out  
 
Een ernst ig incident  leidt  tot  een t im e-out  m et  onm iddellij ke 

ingang. Hierbij  gelden de volgende voorwaarden:   
 I n geval van een t im e-out  wordt  de leerling voor de rest  van de dag de toegang 

tot  de school ontzegd of de toegang tot  de lessen ontzegd, maar de leerling 
blij ft  op school. Hier is dan sprake van een interne t im e-out .

 Tenzij  redelij ke gronden zich daartegen verzet ten worden de ouders/ verzorgers 

onm iddellij k  van het  incident  en de t ime-out  maat regel op de hoogte gebracht .
 De t im e-out  m aat regel kan worden verlengd met  1 dag. Daarna kan de leerling 

worden geschorst  voor maximaal 5 schooldagen. I n beide gevallen dient  de 

school vooraf of – indien dat  niet  mogelij k is – zo spoedig mogelij k na het  

effectueren van de m aat regel contact  op te nem en m et  de ouders. Ook de 

leerplichtambtenaar en de onderwijsinspect ie worden geïnformeerd. 
 De ouders/ verzorgers worden op school uitgenodigd voor een gesprek. Hierbij  is 

een lid van de schoolleiding aanwezig. 



 
 Van het  incident  en het  gesprek met  de ouders wordt  een verslag gemaakt  en 

in het  leerlingendossier opgeslagen. 
 De t im e-out  m aat regel kan alleen worden toegepast  na goedkeuring door 

de direct ie van de school. 
 
Rebound 
 
Via het  zorgadviesteam  (ZAT)  van CSG Eekeringe kan een leerling, die vooral veel 

gedragsproblemen geeft , bij  de Rebound worden aangemeld. Deze voorziening bevindt  

zich in Steenwijk. Het  doel van de plaatsing is dat  de leerling na een  term ijn van zes 

tot  acht  weken terugkeert  naar de reguliere lessen op school. Van deze doelstelling kan 

in voorkom ende gevallen worden afgeweken. 
 
 

 

Schorsing 
 
Bij  een volgend ernst ig incident  of in het  geval dat  het  voorgevallen incident  zo ernst ig 

is, kan worden overgegaan tot  een formele schorsing. De wet telij ke regeling voor het  

voortgezet  onderwijs is hierbij  van toepassing. 
 
Hierbij  gelden de volgende voorwaarden:  

 De direct ie schorst .
 Gedurende de schorsing wordt  de leerling de toegang tot  de school ontzegd. 

Voor zover mogelij k worden er maat regelen get roffen waardoor de voortgang 

van het  leerproces van de leerling gewaarborgd kan worden. 
 De schorsing bedraagt  m axim aal 5 schooldagen. De leerling dient  daarna weer 

toegelaten te worden op school. De bet rokken ouders/ verzorgers worden door de 

schoolleiding uitgenodigd voor een gesprek bet reffende de maat regel. Hierbij  

dienen nadrukkelij k oplossingsm ogelij kheden te worden verkend, waarbij  de 

m ogelij kheden en de onm ogelij kheden van de opvang van de leerling op de 

school aan de orde kom en.
 Van de schorsing en het  gesprek met  de ouders wordt  een verslag gemaakt  en 

in het  leerlingendossier opgeslagen. 
 Het  verslag wordt  ter kennisgeving verstuurd aan de direct ie.  
 Ouders kunnen beroep aantekenen bij  de directeur van de school. De 

directeur wij st  de ouders op de m ogelij kheid om een klacht  in te dienen bij  de 

Klachtencommissie. 
 
 
 
Verw ijdering 
 
Bij  het  zich meermalen voordoen van een ernst ig incident  (waarbij  een formele schorsing 

al heeft  plaatsgevonden)  welke ingrijpende gevolgen heeft  voor de veiligheid van andere 

leer lingen of medewerkers en/ of voor het  onderwijskundige proces binnen de school, kan 

worden overgegaan tot  verwijdering.  
De wet telij ke regeling voor het  voortgezet  onderwijs is hierbij  van toepassing. 
 
Hierbij  gelden de volgende voorwaarden:  

 Verwijder ing van een leerling van school is een beslissing van de direct ie
 Hiervan wordt  een verslag gem aakt  dat  door de ouders voor gezien 

wordt  getekend. 
 Het  verslag wordt  ter kennisgeving opgestuurd naar 

-  De ambtenaar leerplichtzaken 

-  De inspect ie van het  onderwijs  



 De schoolleiding informeert  de ouders schriftelij k en met  redenen over het  

voornem en tot  verwijdering, waarbij  de ouders gewezen wordt  op de 

m ogelij kheid van het  indienen van een bezwaarschrift .
 De ouders kr ijgen de mogelij kheid binnen zes weken een bezwaarschrift  in te 

dienen (Algemene Wet  Bestuursrecht ) . 
 De direct ie is verplicht  de ouders te horen over het  bezwaarschrift .
 De direct ie neemt  een uiteindelij ke beslissing binnen vier weken na ontvangst  van 

het  bezwaarschrift . 
 Een besluit  tot  verwijdering is pas mogelij k nadat  een andere school is gevonden 

om  de leerling op te nem en of wanneer aantoonbaar is dat  de direct ie, gedurende 

acht  weken, er alles aan heeft  gedaan om  de leerling elders geplaatst  te kr ijgen.
 

 

NB. De school m aakt  voor en m et  leer lingen/ ouders die, op ernst ige wij ze, 

gedragsregels overt reden, afspraken en legt  deze schriftelij k vast . 
 
 
 

 

Dit  protocol is vastgesteld op 30 mei 2011 en geactualiseerd op 16 novem ber 2016. 



Gedragsregels op CSG Eekeringe. 

 
Respect  in houding en gedrag:  
 

 luisteren naar elkaar 
 elkaar laten uitspreken
 niet  discrim ineren 
 geen lichamelij k, geestelij k of verbaal geweld tegen elkaar 
 respect  voor verschillen in levensbeschouwing en cultuur 
 rekening houden m et  elkaars gevoelens en wensen
 rekening houden m et  elkaars mogelij kheden en behoeften
 leren verschillen te accepteren

 
Vert rouwen in elkaar /  zelfvert rouwen:  
 

 st imuleren door complimenten en posit ieve waardering
 een posit ief kr it ische houding tegen elkaar 
 ruim te voor een eigen m ening
 t ij d en aandacht  voor elkaar 
 voor elkaar opkomen

 
Eerlij k zijn:  
 

 open met  elkaar communiceren
 met  elkaar communiceren met  als doel elkaar te begrijpen
 met  elkaar communiceren m et  als doel zaken bespreekbaar maken
 conflicten oplossen op basis van waarheid
 gevoel hebben voor rechtvaardigheid
 bet rouwbaar willen zijn 

 
Verantwoordelij kheid:  
 

 afspraken nakom en
 voor elkaar opkom en en verantwoordelij kheid voor elkaar voelen
 met  anderen meeleven
 behulpzaam naar elkaar zijn
 zich verantwoordelij k voelen voor het  eigen werk 
 zorgvuldig omgaan met  eigen en anderm ans m ateriaal

 
Veiligheid:  
 

 conflicten willen oplossen 
 pestgedrag afwij zen 
 op willen komen voor zwakkeren
 zelfbeheersing en zelfdiscipline tonen


