
 

 
 
 
Meldcode Huiselijk geweld Kindermishandeling 
 
We sluiten aan bij de zorgroute die op de Lage Weijkens gehanteerd wordt: 
Voor de duidelijkheid: De stappen 1 t/m 5 geven de zorgroute weer zoals die bij ons op 
school geldt.  
In de cursieve tekst is de meldcode in de zorgroute ingepast. 
Doel van de meldcode: duidelijkheid voor de leerkracht over wat er van hem/haar verwacht 
wordt bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. 
 
Stap 1: observeren, signaleren en begeleiden. 
 Leerkracht begeleidt de leerling en observeert en signaleert belemmeringen in de  

ontwikkeling. Bespreking hiervan met de ouders. 
 
Meldcode:  
Bij “onderbuikgevoel” (verwaarlozing / huiselijk geweld/  
welzijn/ verwenning) brengt de leerkracht de signalen objectief  
in kaart. Registratie op formulier intern overleg signalen  
kindermishandeling. 
In Dotcom/ Parnassis wordt bij verslaglegging verwezen naar  
dit logboek. 
Er volgt een gesprekje met het kind. 

 
Stap 2: collegiale consultatie. 
 Leerkracht deelt evt. vermoedens van zorg met collega’s en intern begeleider  

(evt. in groeps- of leerlingbespreking). Bespreking hiervan met de ouders. 
 
Meldcode: 
Er is overleg met icl/icp. Deze brengt vervolgens directie op de  
hoogte. 
De zorgen (a.d.h. van zorgvuldige invulling registratieformulier)  
worden besproken in gesprek tussen de ouders, leerkracht en  
IB/ICP. De openheid wordt gezocht.  
Zo nodig wordt het AMK geraadpleegd (advies). 

 
Stap 3: Bepreking in zorgteam. 
 Leerkracht en IBér bespreken zorgen rond kind/gezin in het zorgteam van de school  

met zorgpartners (adviseur Fontys-fides, sociaal verpleegkundige, school  
maatschappelijk werkster). In kaart brengen van onderwijs- en  zorgbehoeften,  
afspraken over inzet van benodigde zorg en handelingsgerichte adviezen voor  
leerkrachten en ouders. 
 



Meldcode: 
Met zorgpartners (ZAT-overleg: ICL / Sociaal verpleegkundige /  
schoolmaatschappelijk werker) worden signalen besproken en  
gewogen.  
Beslissen hulp bieden en/of melden bij AMK. Bij melden  
standaard meldingsformulier BJZ/AMK.  

         Bespreken met de ouders. 
 
Stap 4: Bespreking in ZAG. 
 Hulpvraag van leerling / ouders wordt besproken met de zorgpartners in het ZAG; 
 Handelingsgerichte beoordeling van onderwijs- en zorgbehoeften, afspraken over 
inzet  

van benodigde zorg, handelingsgerichte adviezen voor de leerkracht en ouders en  
voorbereiden van indicaties voor lichte zorg (ambulante begeleiding vanuit SWV) 
of zwaardere zorg (indicatie -aanvraag rugzak). 
Bespreken met ouders. 
 
Meldcode:  
Met bovenschoolse zorgpartners worden signalen besproken en  
gewogen. 

         Beslissen hulp bieden en/of melden bij AMK.   
         Bespreken met de ouders. 

 
Stap 5: Nazorg en evaluatie. 
 Evaluatie van geboden adviezen en interventies, nazorg voor kind/ouders en  

signalering van evt. knelpunten t. b.v. beleidsadviezen voor scholen, zorgpartners,  
schoolbesturen en gemeenten. Bespreken met de ouders. 
 
Meldcode:  

 Volgen en afsluiten. Bespreking hiervan met de ouders. 


