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Procedure pedagogische time-out 
 
Een pedagogische time-out is geen formele ordemaatregel en mag niet verward worden met een schorsing. De 
pedagogische time-out is ook niet bedoeld als strafmaatregel, maar kan worden ingezet als een tijdelijke 
verwijdering uit de les en/of van de school in het belang is van de leerling en/of medeleerlingen.  
 
Procedure pedagogische time-out 
De directeur kan in overleg met de betrokkenen ((groeps)leerkracht, mentor, orthopedagoog, leerling, ouders) 
besluiten tot een pedagogische time-out. Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd: 

- Een pedagogische time-out kan worden ingezet voor ten hoogste twee lesdagen. 

- Ouders en leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord en kennis te kunnen nemen 
van adviezen die op het besluit betrekking hebben. 

 
Uitgangspunten pedagogische time-out 

- De pedagogische time-out wordt ingezet in het belang van de leerling en/of medeleerlingen. 

- De pedagogische time-out wordt niet ingezet als orde- of strafmaatregel. 

- De pedagogische time-out is geen formele maatregel. 

- Gedurende de pedagogische time-out overleggen de school en ouders over de acties die nodig zijn om de 
leerling op een verantwoorde manier terug te laten keren in de les.  

- Na de pedagogische time-out wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten.  

- Wanneer blijkt dat moet worden overgegaan tot een formele schorsing, wordt de procedure schorsing en 
verwijdering in gang gezet.  

 
Stappenplan bij pedagogische time-out 
1. De directeur besluit in overleg met de ouders een leerling voor een periode van ten hoogste twee lesdagen 

toegang tot de les en/of de school te ontzeggen. 
2. De school neemt telefonisch contact op met de ouders om overleg te voeren met de uitnodiging voor een 

gesprek op school. 
3. Bij een pedagogische time-out van langer dan één dag stelt het de directeur of het bevoegd gezag de Inspectie 

schriftelijk in kennis. 
4. De leerling kan tijdens de pedagogische time-out binnen of buiten de school aan het werk worden gezet. Na de 

time-out wordt de leerling weer tot de lessen toegelaten.  
 
 
Van pedagogische time-out tot schorsing 
Als is gebleken dat de pedagogische time-out niet het beoogde effect sorteert en een corrigerende strafmaatregel 
nodig blijkt te zijn kan een formele schorsing worden toegepast. De procedure en het stappenplan staat 
beschreven in de procedure schorsing en verwijdering.  
 
 


