UITSTUURPROTOCOL 2021/2022
De leerling vertoont ongewenst gedrag

Maakt lesgeven onmogelijk of
vertoont grensoverschrijdend
gedrag

De docent:

Een docent op het WVC verwijdert een leerling uit de les als deze lesgeven aan de klas onmogelijk maakt
of wanneer deze grensoverschrijdend gedrag vertoont. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we
verbaal en fysiek gedrag dat bedreigend en/of gewelddadig is richting medeleerlingen(en) of de docent.
Bij grensoverschrijdend gedrag neemt de docent direct contact op met de mentor of met de
coördinator/teamleider.

stuurt de leerling uit de les en benoemt de
reden van de uitsturing
De (pedagogisch) OA in 130b:

De leerling:
geeft werk mee en vertelt de leerling dat
deze zich moet melden in het opvanglokaal
(130b).

vult het uitstuurformulier in met de reden
van uitsturing, houdt een gesprek met de
leerling en beslist welke sanctie er wordt
gegeven. Een leerling toegang tot de les
ontzeggen is geen mogelijkheid zonder
overleg met de coördinator of teamleider

meldt zich onmiddellijk in lokaal 130b. Indien
niemand aanwezig bij de coördinator of de
teamleider

geeft de leerling een uitstuurformulier

vult het uitstuurformulier in en gaat aan het werk

geeft aan dat de leerling het formulier
in moet vullen en daarna aan het werk
moet gaan

gaat aan het eind van de les terug naar de docent
en geeft het uitstuurformulier

Brengt het ingevulde uitstuurformulier
naar 130b terug, waarna het document
in magister wordt verwerkt

De docent:

verwelkomt de leerlingen bij binnenkomst (een
leerling die de vorige les negatief gedrag heeft
vertoond, krijgt even extra aandacht

geeft de leerling die in de les storend gedrag
vertoont een teken dat hij ‘gezien’ is.
Bijvoorbeeld een waarschuwing, oogcontact of
een andere vorm van non-verbale
communicatie

benoemt het ongewenste gedrag van de
leerling, het gevoel wat dat bij de docent
oproept, het gewenste gedrag en de
consequentie van ongewenst gedrag

maakt met de docent een afspraak om de
verwijdering te bespreken

Gaat over tot uitsturing wanneer het
ongewenste gedrag niet verbetert

belt dezelfde dag met de ouders
zorgt ervoor dat er US in magister staat
op het betreffende lesuur en maakt een
logboekbericht aan

Handelbaar gedrag






Bij de eerste en tweede uitsturing volgen geen verdere sancties;
De derde, vierde en vijfde uitsturing resulteren in een vierkant rooster en er vindt een gesprek plaats tussen
de leerling en de mentor, de coördinator en/of teamleider. De ouders worden hiervan op de hoogte gesteld;
Bij de zesde, zevende en achtste uitsturing wordt de leerling intern geschorst en vindt er een gesprek plaats
op school met de leerling, de ouders, de mentor, de coördinator en/of de teamleider;
Bij de negende uitsturing wordt er een externe schorsing opgelegd.

