
Sanctieprotocol

Op het Zuiderzee College geloven wij dat elke leerling een tweede kans verdient. De tweede 
kans zal daarentegen wel benut dienen te worden door de leerling. Samen streven wij naar een 
positief schoolklimaat waar iedereen zich veilig voelt en geaccepteerd.

Functie

Als docent, leerling en ouder is het belangrijk om te weten waar de leerling zich aan 
dient te houden tijdens schooltijd. Wanneer iedereen weet waar hij/zij aan toe is geeft 
dit een duidelijk beeld en ook rust.

ERUIT GESTUURD TIJDENS DE LES?

Het kan voorkomen dat een leerling uit de les wordt verwijderd vanwege wangedrag, wat zijn 
hier de gevolgen van?

1. De leerling meldt zich bij het ‘uitstuurlokaal’ (123).
2. De leerling komt aan het einde van de les, waar hij/zij is uitgestuurd, terug met een briefje  
 waarop de leerling zijn/haar kant van het verhaal heeft opgeschreven. De docent maakt een  
 notitie in het logboek van de desbetreffende leerling op magister van het incident.
3. De leerling heeft een gesprek met de desbetreffende docent en maakt een afspraak om de  
 gemiste lestijd in te halen (nablijven).

Ieder jaar begint de leerling met een schone lei, de telling begint dus opnieuw. Schorsingen 
worden daarentegen wel meegenomen naar het volgende schooljaar en er worden bij blijvend 
wangedrag en/of bij 3 schorsingen gepaste maatregelen getroffen.

Is een leerling geschorst? Dan mag hij of zij geen normale lessen volgen. Dit betekent niet dat 
de leerling vrij heeft van school. De school blijft verplicht de leerling onderwijs te geven. Dit kan 
bijvoorbeeld met extra huiswerk. De school maakt dan met de leerling en/of de ouders een 
afspraak om het huiswerk te bespreken.

In het leslokaal is de mobiele telefoon niet zichtbaar en niet hoorbaar, tenzij de docent 
een les heeft voorbereid waarin de telefoon een rol speelt. Gebruik van de telefoon is 
alleen toegestaan in het atrium of op het schoolplein.

Op het Zuiderzee College verwachten de docenten dat de leerling zijn/haar spullen 
in orde heeft en het huiswerk is gemaakt wanneer hij/zij de les binnenkomt. Toch kan 
het gebeuren dat de spullen een keer vergeten worden of het huiswerk niet gemaakt, 
de leerling haalt dan de gemiste les in op een ander moment (nablijven).

Ons uitgangspunt is dat we plezierig met elkaar omgaan en de Nederlandse taal sprek-
en. Om dit te bereiken hebben we onderstaande omgangsregels opgesteld, die voor 
alle in school aanwezige personen gelden. Op het Zuiderzee College:

1e overtreding;
De leerling krijgt een 

waarschuwing.

Spullen/Huiswerk vergeten;
De leerling haalt de les in op 

een ander moment.

2e overtreding;
De leerling levert de 

telefoon in bij de docent.

Weigeren in te leveren
De leerling wordt uit de 

les gestuurd.

3e keer uit een les gestuurd; Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school waar 
het gedrag van de leerling in een open gesprek wordt besproken en worden er afspraken 
gemaakt die relevant zijn op de incidenten. De afspraken worden ook bevestigd op papier.

5e keer uit een les gestuurd; Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school, 
gemaakte afspraken worden besproken, eventuele nieuwe afspraken worden ook bevestigd 
op papier.

7e keer uit een les gestuurd; Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school, 
gedrag van de leerling en afspraken worden besproken. Passende vervolgmaatregelen 
worden getroffen aan de hand van de problematiek.

4e keer uit een les gestuurd; De leerling wordt 1 dag extern geschorst.

6e keer uit een les gestuurd; De leerling wordt 1 dag extern geschorst.

TELEFOONGEBRUIK

SPULLEN BIJ JE IN DE LES & HUISWERK GEMAAKT

Les niet komen inhalen?
Wanneer de leerling gemaakte afspraken niet 
nakomt wordt de leerling bij de volgende les 
geen toegang verleend en wordt hij/zij opgevan-
gen in lokaal 123, de leerling mag het nogmaals 
proberen bij de nieuwe afspraak (nablijven).

OMGAAN MET ELKAAR

Luisteren we naar elkaar

Houden we rekening met elkaar

Zorgen we ervoor dat anderen ons 
gedrag waarderen

Helpen we elkaar

Zijn we voorzichtig met elkaars eigendommen

Houden we ons aan regels en afspraken


