Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Het werken met deze meldcode is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. De
Meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een professional moet omgaan met het signaleren en
melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Kindante heeft een meldcode die voor al haar
medewerkers geldt.
Als een leerkracht een ernstig vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft, dan
worden volgens de Meldcode de volgende stappen gezet:
stap 1: het in kaart brengen van de verschillende signalen.
stap 2: overleg met de aandachtsfunctionaris. Huiselijk geweld en kindermishandeling van de
school en/of directeur. En zo nodig raadpleeg de jeugdarts en andere betrokkenen, zoals
bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar. Consulteer eventueel Veilig Thuis.
stap 3: gesprek met de leerling en/of ouders.
stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling, en in geval van twijfel opnieuw
advies inwinnen bij Veilig Thuis.
stap 5: de school neemt een besluit: hulp organiseren in overleg met de ouders of melden bij
de geëigende instantie.
Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het stappenplan van de
meldcode biedt bij die afweging houvast.
Voor een volledige beschrijving van de meldcode verwijzen we u naar de website van Kindante.
Klik hier

Bijlage 1: Protocol
Protocol Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Januari 2019
Het bevoegd gezag van basisschool Kerensheide
Overwegende:
- dat bs. Kerensheide verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan zijn
leerlingen en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan
leerlingen die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling;
- dat van de medewerkers die werkzaam zijn bij bs. Kerensheide op basis van deze
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met leerlingen en ouders/verzorgers
attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief
reageren op deze signalen;
- dat bs. Kerensheide, een meldcode wenst vast te stellen zodat de medewerkers die binnen bs.
Kerensheide werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling;
- dat bs. Kerensheide in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen
ondersteunt;
- dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, door iemand uit
de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting
van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer
behoren: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten;
- dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van
onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook
begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking;
- dat onder medewerker in deze code wordt verstaan: de medewerker die voor bs. Kerensheide
werkzaam is en die in dit verband aan leerlingen van de basisschool zorg, begeleiding, of een andere
wijze van ondersteuning biedt;
- dat onder leerling in deze code wordt verstaan: de leerling aan wie de medewerker zijn professionele
diensten verleent;
stelt de volgende Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling vast.

