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Protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is per 1 juli 2013 in werking getreden.
Het doel van deze meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling, zodat het geweld stopt. Met de verplichting om te werken
met een meldcode weten organisaties en professionals welke stappen zij moeten zetten als zij
geweld signaleren.
Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk
geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling van SPOLT.
Stappen in de zorgroute

Stappen in de meldcode

Stap 1: Observeren, signaleren en begeleiden
Leerkracht begeleidt de leerling en
observeert en signaleert belemmeringen in de
ontwikkeling.

Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Collegiale consultatie
Leerkracht deelt eventuele vermoedens van zorg
met collega’s en IB-er.

Stap 2: Overleg met deskundige collega en/of
Veilig Thuis

Stap 3: Bespreken met ouders
Alleen als veiligheid van betrokkenen (collega/kind)
in gevaar kan komen kan hiervan worden afgezien.

Stap 3: Bespreken met ouders
Alleen als veiligheid van betrokkenen (collega/kind)
in gevaar kan komen kan hiervan worden afgezien.

Stap 4 (en 5): Bespreking in het zorgteam
Leerkracht en IB-er bespreken zorgen rond
kind/gezin in het zorgteam van de school met
zorgpartners.
Afspraken over inzet van benodigde zorg en
adviezen voor leerkracht en ouders.

Stap 4: (multidisciplinair) wegen van signalen

Vervolgstap 4 en 5: Bespreking in het ZAT
Hulpvraag van leerling/ouders en school wordt
besproken met partners in ZAT.
Afspraken over inzet van zorg en voorbereiden van
integrale indicaties en gecombineerde onderwijszorgarrangementen.

Stap 4: (multidisciplinair) wegen van signalen

Stap 6: Nazorg en evaluatie
Evaluatie van geboden adviezen en
interventies, nazorg voor kind/ouders en signalering
van eventuele knelpunten t.b.v. beleidsadviezen
voor scholen, zorgpartners, schoolbesturen en
gemeenten.

Stap 6: Volgen en afsluiten

Evt. Stap 5: Beslissen: hulp bieden en/of melden bij
Veilig Thuis

Stap 5: Beslissen: hulp bieden en/of melden bij
Veilig Thuis
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