
Bijlage: Algemene regels bij verwijderen, time-out en incidenten 

Alle leerlingen op ReboundTop  blijven ingeschreven op de eigen school en vallen daarmee ook onder de daar 

geldende regels met betrekking tot verwijderen, time-out en incidenten. In al deze gevallen wordt contact 

opgenomen met de school van de leerling. De docenten/schoolleiding van de school van de leerling handelt 

vervolgens volgens de eigen richtlijnen, protocollen en reglementen.  

Op ReboundTop  streven we ernaar om het aantal verwijderingen tot een minimum te beperken. 

Verwijderen:  
Alleen wanneer kinderen grensoverschrijdend gedrag vertonen dus bedreigend, gevaarlijk of respectloos zijn 
waarbij waarden en normen zwaar worden overtreden en de docent ziet geen kans om dit te corrigeren.                 
 

Regels voor verwijderen 

1. Een leerling mag niet op eigen initiatief ReboundTop  verlaten. Indien een leerling ReboundTop  zonder 
toestemming overstuur of boos verlaat, dan meldt de betrokken docent dit direct bij de contactpersoon 
van de eigen school. De school waar de leerling staat ingeschreven/ de eigen school,  handelt de melding 
volgens het protocol van de school af. Er dient altijd contact opgenomen te worden met thuis.  

2. Bij verwijdering stelt de ReboundTop  contactpersoon de eigen school van de leerling onverwijld op de 
hoogte en neemt contact op met de ouders. 

3. Indien er sprake is van een incident  schakelt de desbetreffende docent of assistent  zo snel mogelijk de 
contactpersoon van de eigen school in. Deze informeert de schoolleiding. Zie hieronder wat onder 
incidenten wordt verstaan. Bij strafbare feiten doet ReboundTop ALTIJD aangifte bij de politie. 

 

Onder incidenten verstaan wij op ReboundTop   : 

1. Fysiek geweld dat letsel tot gevolg heeft;  
2. Fysiek geweld waarbij wapens gebruikt zijn;  
3. Wapenbezit (onderscheiden naar vuur-, steek- en overige wapens);  
4. Seksueel misbruik en seksuele intimidatie (waaronder loverboys);  
5. Grove pesterijen;  
6. Discriminatie (onder meer naar ras, geslacht en homodiscriminatie);  
7. Bedreigingen;  
8. Vernieling of diefstal van goederen; 
9. Drugs (onderscheiden naar bezit, gebruik en verkoop) 
10. Fraude. 
 



 


