
 

 

 

 

 

 

Handboek 1006  1 

 

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stich-
ting voor leren, onderwijs en opvoeding. 
Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 

 
 

Algemeen 
 
Artikel 1. 

Deze regeling verstaat onder: 
a. WPO: Wet op het primair onderwijs; 
b. WEC: Wet op de expertisecentra; 
c. School: een school ressorterend onder  MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. 
d. Toelating: het aannemen en inschrijven van leerlingen in de leeftijd van vier tot veertien jaar voor zover 

het een school betreft die onder de WPO valt en tot 20 jaar voor zover het een school betreft  die 
onder de WEC valt.; 

e. Schorsing: het tijdelijk ontzeggen van de toegang tot een school .; 
f. Verwijdering: het ontzeggen van de toegang tot een school in afwachting van een definitieve verwijdering 

van een school; 
g. Definitieve verwijdering: het ontzeggen van de toegang tot een school en uitschrijven van de leerling van 

de school; 
h. Leerling: een leerling in de zin van de WPO en de WEC en als zodanig ingeschreven op een school als 

bedoeld onder d.; 
i. Bevoegd gezag: het bestuur van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding; 
j. Algemeen directeur: de algemeen directeur van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding; 
k. Directeur: de directeur van een school; 
l. Ouders: de ouders, voogden of verzorgers van een leerling; 
m. Wet: WPO dan wel WEC. 

 
 

Toelating 
 
Artikel 2. 

De beslissing over toelating van een leerling berust bij de directeur van de betreffende school, gemandateerd 
op basis van directiestatuut van MosaLira]. 

 
Artikel 3. 

Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze 
naar voren te brengen.  

 
Artikel 4. 

Indien de directeur een leerling weigert toe te laten, maakt hij/zij de beslissing schriftelijk en met redenen 
omkleed bekend door toezending of uitreiking aan de ouders. Tevens wordt daarbij meegedeeld dat de ou-
ders binnen zes weken na de bekendmaking van de weigering schriftelijk bij de algemeen directeur bezwaar 
kunnen maken tegen de beslissing. 

 
Artikel 5. 

1. Om als leerling tot een school te worden toegelaten, moet een kind de leeftijd van vier jaar hebben bereikt.  
2. Indien een kind toelaatbaar is verklaard tot een van de onderwijssoorten, bedoeld in artikel 2 van de WEC, 

tweede lid onder a of b, kan het worden toegelaten als het de leeftijd van 3 jaar heeft bereikt.  
3. In de periode vanaf de leeftijd van drie jaar en tien maanden tot het bereiken van de leeftijd van vier jaar 

kan de directeur een kind gedurende ten hoogste vijf dagen toelaten tot een school vallend onder de 
WPO. Deze kinderen zijn geen leerlingen in de zin van de WPO. 

 
 
Artikel 6. 

De directeur kan voor kinderen die nog niet eerder tot een basisschool of een school voor speciaal onderwijs 
zijn toegelaten, toelatingstijdstippen vaststellen op ten minste eenmaal per maand. 
 
Artikel 7. 

Een leerling bij wie naar het oordeel van de directeur de grondslag voor het volgen van aansluitend voortge-
zet onderwijs in voldoende mate is gelegd, verlaat aan het einde van het schooljaar de school, mits hierover 
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met de ouders overeenstemming bestaat. 
 

Artikel 8. 

1. Verschillende denominaties liggen ten grondslag aan hetonderwijs dat door de scholen ressorterend onder 
het bevoegd gezag van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding wordt aangeboden. De toe-
lating kan afhankelijk worden gesteld van het feit of ouders de grondslag wensen te respecteren. 

2.   Indien binnen redelijke afstand van de woning van de leerling geen gelegenheid bestaat tot het volgen van 
openbaar onderwijs, mag de toelating tot de openbare school niet worden geweigerd op grond van gods-
dienstige gezindheid of levensbeschouwing. 

 
Artikel 9. 

1. De toelating tot een school vallend onder de WPO kan niet afhankelijk worden gesteld van het houden van 
rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000. 

2. De toelating  tot een school vallend onder de WEC kan wel afhankelijk worden gesteld van het houden 
van rechtmatig verblijf in de zin van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000. 
 

Artikel 10. 

De toelating mag niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van de ouders. 
 

Artikel 11. 

Toelating van een leerling afkomstig van een school voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal 
en voortgezet speciaal of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, alsmede overgang 
van een leerling naar een dergelijke school of instelling, vindt slechts plaats in overeenstemming met de ou-
ders. 

 
Artikel 12. 

Toelating van een leerling van een andere reguliere basisschool vindt slechts plaats: 
a. in overeenstemming met de ouders en 
b. na overleg met het betreffende bevoegd gezag en 
c. op grond van een onderwijskundig rapport van de betrokken leerling. 
 

 

Schorsing  
 
Artikel 13. 

1.   De beslissing over schorsing van een leerling berust bij de directeur van de betreffende school, gemanda-
teerd op basis van directiestatuut van MosaLira. 

2.   De directeurkan een leerling schorsen wanneer rust, orde, veiligheid of onderwijskundig klimaat in de 
school in het geding zijn en/of er sprake is van een verstoorde relatie tussen school en leerling dan wel de 
ouders. 

3.   Gedurende de schorsing is de leerling de toegang tot de gebouwen en terreinen van de school ontzegd. 
 

Artikel 14 

1.    De directeur kan een leerling schorsen voor een periode van ten hoogste 1 week, behoudens het bepaal-
de in lid 3. 

2.  De leerling dient na de schorsing weer toegelaten te worden op school behoudens het bepaalde in lid 3. 
 3.In afwachting van het besluit tot definitieve verwijdering van een leerling kan de directeur de leerling 
voor een langere periode dan in lid 1 bepaald  schorsen, doch ten hoogste voor de periode als in de wet 
bepaald.  
 

Artikel 15. 

1. Schorsing van een leerling vindt plaats nadat de leerling, de ouders en de leerkracht zijn gehoord. 
2. In geval het belang van de school dit dringend noodzakelijk maakt, kan de directeur na overleg met  de 

algemeen directeur, tot onmiddellijke schorsing  voor ten hoogste 2 lesdagen besluiten. De leerling, de 
ouders en de leerkracht worden in dat geval zo spoedig over de opgelegde schorsing gehoord. 

3. Indien het horen van de leerling, de ouders en de leerkracht daartoe aanleiding geven, heft de directeur , 
na overleg met de algemeen directeur de schorsing met onmiddellijke ingang op, Indien de reden van de 
schorsing en/of het horen van de leerling, de ouders en de leerkracht daartoe aanleiding geven, verlengt 
de directeur de opgelegde schorsing tot ten hoogste de periode als bedoeld in artikel 14 lid 1 respectieve-
lijk artikel 14 lid 3. 

 
Artikel 16. 

De directeur maakt het besluit tot schorsing door uitreiking of toezending schriftelijk aan de ouders bekend. In 
het besluit worden vermeld: de reden voor schorsing, de aanvang en tijdsduur van de schorsing en eventuele 
andere genomen maatregelen. Tevens wordt daarbij meegedeeld dat de ouders binnen zes weken na de 
bekendmaking schriftelijk bij de algemeen directeur bezwaar kunnen maken tegen de beslissing. 
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Artikel 17. 

De directeur treft zodanige maatregelen dat de leerling door zijn/haar afwezigheid redelijkerwijs geen onder-
wijsachterstand kan oplopen. 

 
Artikel 18. 

De directeur zendt terstond een afschrift van het schorsingsbesluit en het besluit tot verlenging van de schor-
sing aan de algemeen directeur, de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar. 

 

Verwijdering 
 
Artikel 19. 

De beslissing over verwijdering en definitieve verwijdering van een leerling berust bij de directeur van de be-
treffende school, gemandateerd op basis van directiestatuut van MosaLira 
 
Artikel 20. 

1.De directeur kan een leerling van de school, gehoord de algemeen directeur, verwijderen wanneer sprake is 
van:  
a. herhaald ernstig wangedrag of herhaald storend gedrag van een leerling dan wel de ouders, waardoor 
gegronde vrees is ontstaan voor de veiligheid van het personeel of de andere leerlingen of voor de onge-
stoorde voortgang van het onderwijs;  
b. een onherstelbare verstoorde relatie tussen school en de leerling, dan wel tussen de school en de ouders. 
2. Tijdens de verwijdering is de leerling geschorst totdat over zijn definitieve verwijdering is beslist. 
3. De directeur treft zodanige maatregelen dat de leerling door zijn/haar afwezigheid redelijkerwijs geen on-
derwijsachterstand kan oplopen. 

 
Artikel 21. 

Voordat  de directeur besluit tot verwijdering van een leerling, hoort hij/zij de betrokken groepsleerkracht en in 
geval het een school betreft vallend onder de WEC de betrokken leraar of leraren, alsmede de ouders van de 
leerling.  

 
Artikel 22. 

1. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet plaats dan nadat de directeur ervoor heeft zorg gedragen 
dat een andere school, een school voor speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs en of een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs bereid is de leerling toe te laten. 
2.Indien aantoonbaar gedurende acht weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school of instelling 
waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van lid 1 tot definitieve verwijdering worden overgegaan]. 
 
Artikel 23. 

Bij het nemen van een beslissing inzake verwijdering kan de directeur een door de permanente commissie 
leerlingenzorg uitgebracht rapport laten meewegen. 

 
Artikel 24. 

Indien de directeur besluit een leerling te verwijderen, maakt het dit besluit schriftelijk en met redenen om-
kleed door toezending of uitreiking bekend aan de ouders. Tevens wordt daarbij meegedeeld dat de ouders 
binnen zes weken na de bekendmaking bij de algemeen directeur schriftelijk bezwaar kunnen maken tegen 
bedoeld besluit.  

 
Artikel 25. 

De directeur zendt terstond een afschrift van het verwijderingsbesluit en het besluit tot definitieve verwijdering 
aan de algemeen directeur, de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar. 
 

Bezwaar 
 
Artikel 26. 

1.  Binnen zes weken na de bekendmaking van een besluit tot weigering van de toelating,  
schorsing of verwijdering van een leerling kunnen de ouders bij de algemeen directeur schriftelijk en met 
redenen omkleed hiertegen bezwaar maken . 

2.  De algemeen directeur beslist binnen vier weken na ontvangst van het bezwaarschrift.  
3. Alvorens te beslissen hoort de algemeen directeur de ouders en de directeur. 
4. Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking.  

 
Slotbepalingen 
 
Artikel 27. 

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de algemeen directeur. 
 
Artikel 28. 

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen 
MosaLira.  
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Bijlage 1a: Brief aan ouders inzake schorsing 

Indien u een leerling schorst, moet u de ouders van de leerling 

schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Hiervoor kunt u deze 

voorbeeldbrief gebruiken. Let u erop dat u de brief aangetekend verstuurt. 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van 

........ 

 

Plaats, datum 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op … en na overleg met de 

groepsleerkracht, leerkracht(en) dhr/mw.................................................. 

delen wij u hierbij mede,  

dat uw zoon/ dochter............................................................ 

met ingang van ...... tot uiterlijk..........is geschorst. Gedurende deze schorsing ont-

zeggen wij.... de toegang tot de gebouwen en terreinen van de school. 

 

De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze schorsing zijn:.......................... 

 

Tijdens het hierboven vermelde gesprek heeft u de volgende zaken naar voren ge-

bracht………………………………………… Deze zaken hebben ons niet overtuigd.  

 

…………………………………….………………………(Hier een passage opnemen, waarin wordt aan-

gegeven waarom de argumenten die de ouders en leerling in het kader van het horen 

hebben aangebracht u niet van de schorsing hebben doen afzien) 

 

De genomen maatregelen met het oog op de schorsing zijn: . ………(denk aan het 

meegeven huiswerkopdrachten etc . ) 

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk be-

zwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan de algemeen directeur van MosaLi-

ra……………………………………...  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding  

(naam directeur) 

 

In afschrift aan: 

 

Algemeen directeur 

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie 
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Bijlage 1b: Brief aan ouders inzake schorsing met onmiddellijke ingang 

Indien u een leerling schorst, moet u de ouders van de leerling 

schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Hiervoor kunt u deze 

voorbeeldbrief gebruiken. Let u erop dat u de brief aangetekend verstuurt. 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van 

........ 

 

Plaats, datum 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Hierbij delen wij u mede dat uw zoon/ doch-

ter........................................................... 

met onmiddellijke ingang van is geschorst tot ……... (ten hoogste 2 lesdagen)  

Gedurende deze schorsing ontzeggen wij.... de toegang tot de gebouwen en terreinen 

van de school. 

 

De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze schorsing zijn:.......................... 

 

De genomen maatregelen met het oog op de schorsing zijn: . ………(denk aan het 

meegeven huiswerkopdrachten etc . ). 

 

Wij stellen u in de gelegenheid om op de kortst mogelijke termijn over deze schorsing 

te worden gehoord. 

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk be-

zwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan de algemeen directeur van MosaLi-

ra……………………………………...  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding  

(naam directeur) 

 

In afschrift aan: 

 

Algemeen directeur 

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie 
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Bijlage 1c: Brief aan ouders inzake verlenging schorsing 

Indien u een leerling verlengd schorst, moet u de ouders van de leerling 

schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte stellen. Hiervoor kunt u deze 

voorbeeldbrief gebruiken. Let u erop dat u de brief aangetekend verstuurt. 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van 

........ 

 

Plaats, datum 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op … …….en na overleg 

met de groepsleerkracht, de leerkracht(en) 

dhr/mw.................................................. 

delen wij u hierbij mede,  

dat de in de brief van …………… opgelegde schorsing van uw zoon/ doch-

ter............................................................ wordt verlengd tot …………………….. (de 

duur van de schorsing met onmiddellijke ingang en van de verlengde schorsing mag 

ten hoogste 1 week bedragen, tenzij besloten wordt tot verwijdering van de leerling; 

in dat laatste geval mag de verlengde schorsing duren tot de definitieve verwijdering 

van de leerling) 

Gedurende deze verlengde schorsing ontzeggen wij.... de toegang tot de gebouwen en 

terreinen van de school. 

 

De reden(en) die ten grondslag liggen aan deze verlengde schorsing 

zijn:.......................... 

 

Tijdens het hierboven vermelde gesprek heeft u de volgende zaken naar voren ge-

bracht………………………………………… Deze zaken hebben ons niet overtuigd.  

 

…………………………………….………………………(Hier een passage opnemen, waarin wordt aan-

gegeven waarom de argumenten die de ouders en leerling in het kader van het horen 

hebben aangebracht u niet van de (verlengde) schorsing hebben doen afzien) 

 

De genomen maatregelen met het oog op de verlengde schorsing zijn: . ………(denk 

aan het meegeven huiswerkopdrachten etc.) 

 

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken na ontvangst van dit besluit schriftelijk be-

zwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan de algemeen directeur van MosaLi-

ra……………………………………...  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding  

(naam directeur) 

 

In afschrift aan: 

 

Algemeen directeur 

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie 
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Bijlage 2: Brief aan ouders over voornemen verwijdering 

Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken bij de schriftelijke en gemotiveerde 

mededeling aan de ouders over het voornemen hun kind van school 

te verwijderen. Deze brief dient u aangetekend te versturen. 

 

Aan de ouders/verzorgers van........ 

 

Plaats, datum 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op en na overleg met de 

groepsleerkracht/leerkracht(en) dhr/mw ..... 

delen wij u hierbij mede dat uw zoon/dochter... met ingang van 

...................................(rekening houdend met 8 weken termijn) op grond van 

artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs/ Wet op de Expertisecentra zal worden 

verwijderd van school. 

 

In de komende acht weken zullen wij uitvoering geven aan de verplichting zoals 

opgenomen in artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs Wet op de Expertise-

centra, inhoudende dat wij op zoek zullen gaan naar een andere school die bereid is 

uw zoon/dochter toe te laten. Mochten wij hier binnen 8 weken niet in slagen dan zul-

len wij overgaan tot definitieve verwijdering. 

 

Voorafgaande aan deze definitieve verwijdering  is uw zoon/dochter met 

onmiddellijke ingang/met ingang van………. geschorst. Tijdens deze schorsing ontzeg-

gen wij uw zoon/dochter de toegang tot de gebouwen en terreinen van de school. 

 

De reden(-en) die ten grondslag liggen aan deze voorgenomen verwijdering en schor-

sing zijn: .......................... 

……………………. 

 

Tijdens het hierboven vermelde gesprek heeft u de volgende zaken naar voren ge-

bracht………………………………………… Deze zaken hebben ons niet overtuigd. 

………………………(Hier een passage opnemen, waarin wordt aangegeven waarom de ar-

gumenten die de ouders en leerling in het kader van het horen hebben aangebracht u 

niet van de voorgenomen verwijdering en schorsing hebben doen afzien) 

 

De genomen maatregelen met het oog op de verwijdering zijn: ………………………….(denk 

aan het meegeven huiswerkopdrachten etc .). 

 

Tegen dit besluit van de voorgenomen verwijdering en de schorsing kunt u binnen zes 

weken na ontvangst bezwaar maken. U kunt dit bezwaar richten aan de algemeen 

directeur van MosaLira……………………………………...  

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het bevoegd bezag van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding  

(naam directeur) 

 

In afschrift aan:  

 

Algemeen directeur 

Leerplichtambtenaar  

Onderwijsinspectie 
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Bijlage 3a: Brief aan ouders over definitieve verwijdering zonder plaatsing op 

een andere school 

Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken wanneer u de ouders meedeelt 

dat hun kind definitief wordt verwijderd. Deze brief dient u aangetekend te 

versturen. 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van........ 

 

Plaats, datum 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

In navolging op het gesprek dat wij met u hebben gevoerd op …………… en na overleg 

met de groepsleerkracht/leerkracht(en) dhr/mw ……………………………….en onze brief d.d 

………………..(datum brief voornemen tot verwijdering) delen wij u hierbij mede dat uw 

zoon/dochter met ingang van …………………op grond van artikel 40 van de Wet op het 

Primair Onderwijs/ Wet op de Expertisecentra definitief zal worden verwijderd van 

school. 

 

In afgelopen acht weken hebben wij op grond van de verplichting zoals opgenomen in 

artikel 40 van de Wet op het Primair Onderwijs/ Wet op de Expertisecentra, gezocht 

naar een andere school voor uw zoon/dochter. Wij zijn er echter niet in geslaagd om 

een andere school bereid te vinden uw zoon/dochter toe te laten. (Toelichting op ge-

pleegde inspanningen, reden van niet toelaten). 

 

Voor wat betreft de reden(-en) die ten grondslag liggen aan deze definitieve verwijde-

ring en de door u aangedragen argumenten verwijzen wij naar onze brief van 

…………waarin het voornemen tot definitieve verwijdering werd medegedeeld, die hier 

als herhaald en ingelast moet worden beschouwd. 

 

 

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 63 lid 3 van de Wet op het Primair 

Onderwijs artikel 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra binnen zes weken na 

ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken.  

U kunt dit bezwaar richten aan de algemeen directeur van MosaLi-

ra……………………………………………..  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het bevoegd gezag van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding  

 

(naam directeur) 

 

In afschrift aan: 

 

Algemeen directeur 

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie 

 

 

 

 



9 
 

 

Bijlage 3b: Brief aan ouders over definitieve verwijdering met plaatsing op 

een andere school 

 

Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken wanneer u de ouders meedeelt 

dat hun kind definitief wordt verwijderd en geplaatst kan worden op een andere 

school. Deze brief dient u aangetekend te versturen. 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van........ 

 

Plaats, datum 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

In vervolg op onze brief d.d (datum brief voornemen tot verwijdering) delen wij u 

hierbij mede dat uw zoon/dochter met ingang van …………………op grond van artikel 40 

van de Wet op het Primair Onderwijs/ Wet op de Expertisecentra definitief zal worden 

verwijderd van school. 

 

In afgelopen acht weken hebben wij gezocht naar een andere school voor uw 

zoon/dochter. Wij zijn daarin geslaagd en hebben de ……………school (naam en adres 

van de school invullen)  bereid gevonden uw zoon/dochter toe te laten.  

Voor wat betreft de reden(-en) die ten grondslag liggen aan deze definitieve verwijde-

ring en de door u aangedragen argumenten verwijzen wij naar onze brief van 

…………waarin het voornemen tot definitieve verwijdering werd medegedeeld, die hier 

als herhaald en ingelast moet worden beschouwd. 

 

Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 63 lid 3 van de Wet op het Primair 

Onderwijs artikel 61 lid 3 van de Wet op de Expertisecentra binnen zes weken na 

ontvangst van dit besluit schriftelijk bezwaar maken.  

U kunt dit bezwaar richten aan de algemeen directeur van MosaLi-

ra……………………………………………..  

 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens het bevoegd gezag van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding  

 

(naam directeur) 

 

In afschrift aan: 

 

Algemeen directeur 

Leerplichtambtenaar 

Onderwijsinspectie 


