MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
Stap 1; in kaart brengen van signalen
1.

Bij directe zorgen: laat leerling niet alleen. Organiseer toezicht;

2.

Bij levensgevaar of andere vorm van onveilige situatie: bel 112.

Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig thuis (het advies- en meldpunt
huiselijk geweld en kindermishandeling).
1.

Mentor consulteert teamleider/ locatieleider/ zorgcoördinator/orthopedagoog.

2.

Beoordeel samen met collega de situatie en maak concrete afspraken.

3.

Consulteer teamleider/ locatieleider/ zorgcoördinator/orthopedagoog;

4.

Consulteer Veilig Thuis of CJG bij twijfel te nemen acties

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
1.

Gesprek met leerling en/of ouders/vertegenwoordiger/TL/mentor/ zorgcoördinator

2.

Bij geen contact ouders/verzorgers maar wel zorgen over medische situatie van de leerling:

3.

-

Vraag leerling om naam huisarts en neem met de huisarts contact op;

-

Gaat dit niet, bel spoedpost (0475) 77 17 71 en vraag om ondersteuning.

-

Informeer altijd de teamleider/schoolleider bij het nemen van deze actie

Blijf bij leerling totdat zorg is overgedragen aan ouder en/of instantie.

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.
Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Heb ik een
vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
1.

Bepalen of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.

2.

Partners / Veilig Thuis in het ZAT wegen signalen.

Stap 5: Neem 2 beslissingen:
Is melden noodzakelijk? Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
1.

Mogelijk Melding Veilig Thuis volgend aan de volgende afweging:

2.

De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te organiseren.
-

De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.

-

De hulp leidt tot duurzame veiligheid.

3.

Maak concrete afspraken wanneer school terugkoppeling krijgt van ouder/ verzorger.

4.

Benoem binnen school de casemanager van het traject.

De aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is de zorgcoördinator.
Zij draagt zorg voor de implementatie van de meldcode op school en is aanspreekpunt voor de medewerkers.

