Regeling
Disciplinaire maatregelen t.a.v. leerlingen op de openbare scholen
voor primair onderwijs in Utrecht.
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs (SPO) Utrecht,
gelezen het advies van de GMR op basis van artikel 11 lid k van het Reglement voor de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad;
gelet op artikel 40 van de Wet Primair Onderwijs (voorheen artikel 24 WBO);
besluit:
vast te stellen de navolgende ‘Regeling disciplinaire maatregelen ten aanzien van leerlingen op de
openbare scholen primair onderwijs Utrecht’.
Artikel 1

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:
Bevoegd gezag:
De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht
Leerlingen:
leerlingen die staan ingeschreven op een school voor openbaar primair onderwijs in de stad Utrecht.
Ouders/verzorgers:
de ouders, voogden of verzorgers van de leerlingen;
De schoolleiding*:
De directeur alsmede de adjunct-directeur wanneer deze optreedt als waarnemend directeur in de zin
van de wet op het Primair Onderwijs.
* Bij afwezigheid van de schoolleiding de locatieleider, dan wel een waarnemend personeelslid
Personeel:
aan school verbonden (groeps)leerkrachten;
Inspectie:
de inspecteur die belast is met het toezicht op het primair onderwijs;
Schoolregels:
voorschriften van de school opgenomen in het schoolplan, de schoolgids of een door het bestuur
vastgesteld schoolreglement;
Waarschuwing:
de leerling mondeling opmerkzaam maken op het gevaar of nadeel dat men uit zekere oorzaak zou
kunnen ondervinden en de leerling ernstig vermanen;
Berisping:
een lichte bestraffing, waarin personeel dan wel de schoolleiding de leerling c.q. de ouders/verzorgers
van de leerling schriftelijk zijn blijk van ongenoegen en afkeuring inzake een handeling van de leerling
blijk geeft;
Wangedrag:
Misdragingen in de wijze van handelen door de leerling ten aanzien van de schoolregels en algemeen
geldende normen.
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Artikel 2
1.
2.
3.
4.

Tegen leerlingen die handelen in strijd met de schoolregels en algemeen geldende normen
kunnen disciplinaire maatregelen worden getroffen.
Er bestaat een redelijke verhouding tussen de straf en de overtreding waarvoor deze straf
wordt opgelegd.
Bij het opleggen van een strafmaatregel wordt een motivatie voor de gekozen straf aan de
leerling gegeven.
Uitsluitend de volgende straffen kunnen aan leerlingen worden opgelegd:
een waarschuwing;
het verrichten van een werkopdracht;
een berisping;
het ontzeggen van de toegang tot de klas;
schorsing;
verwijdering.

Artikel 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Straffen

Opleggen strafmaatregelen

Het betrokken personeel en de schoolleiding kunnen een leerling een waarschuwing geven.*
Het betrokken personeel en de schoolleiding kunnen een leerling een werkopdracht geven. *
De schoolleiding kan de leerling een berisping geven.
De schoolleiding kan de leerling de toegang tot de klas ontzeggen voor maximaal 1 week. De
schoolleiding doet hiervan schriftelijk mededeling aan de ouders/verzorgers.
De ouders/verzorgers van een leerling die de toegang tot de klas ontzegd is en die daardoor
rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kunnen de schoolleiding een gemotiveerd verzoek
doen het haar op grond van artikel 3 lid 4 genomen besluit ongedaan te maken.
De schoolleiding zorgt er voor dat strafmaatregelen op grond van artikel 3, lid 3 en 4 worden
geadministreerd.

* Indien dit regelmatig voorkomt worden de ouders geïnformeerd.
Artikel 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

De schoolleiding kan een leerling met opgave van redenen per voorval voor een periode van
maximaal één week schorsen. In dit geval wordt een huiswerkregeling getroffen.
Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders/verzorgers meegedeeld.
De leerling wordt en de ouders/verzorgers worden –behoudens spoedeisende gevallen- in de
gelegenheid gesteld over de voorgenomen schorsing te worden gehoord door de
schoolleiding.
De schoolleiding stelt het bevoegd gezag schriftelijk en met opgaven van redenen aangaande
een schorsing in kennis.
De schoolleiding stelt de Inspectie schriftelijk en met opgave van redenen aangaande een
schorsing voor een periode langer dan één dag in kennis.
De schoolleiding stelt de afdeling Leerplicht van de gemeente Utrecht schriftelijk en met
opgave van redenen aangaande een schorsing voor een periode langer dan een dag in kennis.
De ouders/verzorgers van een leerling kunnen bij het bevoegd gezag een gemotiveerd
verzoek indienen tot intrekking van een op grond van artikel 4 lid 1 genomen besluit.

Artikel 5
1.

Schorsing

Verwijdering

Algemene gronden voor verwijdering zijn:
het bij herhaling overtreden van de schoolregels en algemeen geldende normen;
het zich schuldig maken aan ernstig wangedrag;
het dreigen met dan wel toepassen van geweld ten aanzien van medeleerlingen en/of
personeel of schoolleiding.
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2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

De schoolleiding doet aan het bevoegd gezag een schriftelijk, gemotiveerd voorstel tot
verwijdering.
De schoolleiding informeert de ouders/verzorgers van de leerling schriftelijk per
aangetekende brief en met opgave van redenen omtrent het voorstel tot verwijdering van
een leerling aan het bevoegd gezag.
De schoolleiding zendt een kopie van de brief als bedoeld in artikel 5 lid 3 aan de afdeling
Leerplicht van de woongemeente van de leerling en aan de Inspectie.
De schoolleiding voert overleg met de Inspectie inzake de verwijdering. Dit overleg is mede
bedoeld om na te gaan op welke andere manier de betrokken leerling onderwijs zal kunnen
volgen. Hangende het overleg met de Inspectie kan de leerling worden geschorst. In geval
van schorsing is artikel 4 van toepassing.
Van de uitkomst van het overleg als bedoeld in artikel 5 lid 5 stelt de schoolleiding het
bevoegd gezag op de hoogte.
Het bevoegd gezag kan besluiten tot verwijdering van een leerling, nadat het betrokken
personeel, de ouders/verzorgers en indien dit noodzakelijk gevonden wordt door het bevoegd
gezag, de leerling gehoord heeft. Het bevoegd gezag nodigt betrokkenen hiervoor schriftelijk
per aangetekende brief uit. Van de hoorzittingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
Vanaf de datum van het besluit tot verwijdering heeft de schoolleiding de opdracht om
gedurende acht weken aantoonbaar te zoeken naar een andere school voor de leerling.
De ouders/verzorgers worden schriftelijk per aangetekende brief door het bevoegd gezag
geïnformeerd over het besluit tot verwijdering waarin de redenen die aan het besluit ten
grondslag liggen worden genoemd. De ouders/verzorgers worden in deze brief tevens
geïnformeerd over het bepaalde in artikel 5 lid 11.
Een kopie van de brief als bedoeld in artikel 5 lid 8 wordt door het bevoegd gezag gestuurd
naar de Inspectie en de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling.
De ouders/verzorgers van de leerling die verwijderd wordt kunnen een gemotiveerd
bezwaarschrift binnen dertig dagen na dagtekening indienen bij het bevoegd gezag waarin zij
vragen om herziening van het besluit.
Het bevoegd gezag kan de leerling gedurende de behandeling van het verzoek om herziening
van een besluit tot verwijdering de toegang tot de school ontzeggen totdat op het verzoek om
herziening is beslist. In dat geval wordt een huiswerkregeling getroffen.
Het bevoegd gezag neemt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie weken een besluit
over het verzoek tot herziening van het besluit inzake verwijdering. Van dit besluit worden de
ouders/verzorgers per aangetekende brief met opgave van redenen op de hoogte gesteld. Een
kopie van deze brief wordt verstuurd aan de schoolleiding, het betrokken personeel, de
Inspectie en de afdeling Leerplicht van de woongemeente van de leerling.
Een leerplichtige leerling mag door de schoolleiding worden uitgeschreven als leerling van een
school, wanneer deze leerling elders is ingeschreven. Alleen als vanaf de datum van het
besluit inzake verwijdering als bedoeld in artikel 5 lid 7 aantoonbaar gedurende acht weken
zonder succes is gezocht naar een andere school of instelling waar de leerling geplaatst kan
worden kan, in afwijking van het hiervoor gestelde, tot verwijdering worden overgegaan.

Artikel 6
1.
2.
3.
4.
5.

Slotbepalingen

Dit reglement treedt in werking op 1 augustus 2003
Dit reglement kan worden aangehaald als “Reglement disciplinaire maatregelen SPO Utrecht
ten aanzien van leerlingen”.
In de schoolgids van SPO Utrecht-scholen wordt verwezen naar dit reglement, wat op scholen
voor ouders/verzorgers ter inzage wordt gesteld.
De school treft maatregelen om zoveel mogelijk te voorkomen dat strafmaatregelen moeten
worden opgelegd. Daartoe stelt de school een anti-pestbeleid vast en een beleid straffen en
belonen.
Over de uitvoering van deze regeling worden in het teamoverleg sluitende afspraken gemaakt.
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