Meldcode
Wanneer een leerkracht een vermoeden krijgt dat er bij een leerling een probleem speelt, maar niet
weet of het nu om de leerling zelf gaat, of de thuissituatie, op school of op straat, gaat deze
leerkracht een gestructureerd signaleringsproces (meldcode) doorlopen. Dit signaleringsproces laat
zich door vijf fasen kenmerken (in navolging van de cursus ‘Signaleren in de Basisschool’):
Waarnemen:
Het gaat om waarnemingen bij kinderen die kunnen duiden op een mogelijk zorgelijke situatie.
Objectieve observaties worden kort genoteerd, met datum en tijd (bijvoorbeeld ten aanzien van
aan- en afwezigheid, te laat komen, verzorging, en dergelijke).

Toetsing:
De waarnemingen worden door de leerkracht bij collega’s. Zie jij ook wat ik zie? Voel jij wat ik voel?

Verhelderen:
Lijkt de situatie inderdaad zorgelijk, dan proberen we deze verder te verhelderen door onze zorg
bespreekbaar te maken met het kind en de ouders. Het stellen van de juiste open vragen, goed
luisteren en controleren of je elkaar goed hebt begrepen zijn hierbij van enorm belang. Vaak is ook
de intern begeleider of de directeur bij deze gesprekken aanwezig. Indien nodig vragen we een
orthopedagoog om advies.

Interne leerlingenzorg:
Samen met de intern begeleider, de ouders en waar mogelijk de betreffende leerling analyseert de
leerkracht zo goed mogelijk wat de leerling nodig heeft. Indien nodig wordt er verder onderzoek
gedaan door een externe instantie. Gezamenlijk wordt een plan opgesteld om de leerling verder te
helpen. In dit plan worden de taken van zowel de school, de ouders en de leerling zelf beschreven
(en eventueel andere betrokkenen zoals bijvoorbeeld een logopedist, fysiotherapeut,…). Waar
mogelijk gebruiken we hiervoor ons HGW-formulier.

Ondersteuningsteam
Wanneer het niet lukt om binnen de school tot een goede analyse te komen of de benodigde zorg
om de situatie te verbeteren niet door de school geboden kan worden, kan met de ouders worden
besloten om de leerling aan te melden bij het ondersteuningsteam. Externe hulpverleners zoals de
schoolarts, de jeugdverpleegkundige, een medewerker van Bureau Jeugdzorg, een medewerker van
het Algemeen Maatschappelijk Werk, enzovoort kunnen dan geconsulteerd worden. Dit komt
overeen met de stappen 3 en 4 van onze ondersteuningsroute. Wanneer we de indruk krijgen dat
we er samen met ouders niet goed uit kunnen komen, maken we melding van onze zorgen bij de
Verwijsindex. Hiervan stellen wij de ouders op de hoogte. De Verwijsindex is een digitaal systeem
dat ervoor zorgt dat zorgen van meerdere instanties over eenzelfde gezin aan elkaar gekoppeld
worden. Bij ons op school kunnen de intern begeleider en de directeur een melding invoeren.

