Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld (MHG),
Kindermishandeling (KM) en SISA t.b.v. de RVKO
Onderdeel

Wat

Wie

Wanneer

Signaleren

Toepassen signaleringsinstrument
leerlingen
Risicosignaleren leerling/ouders
inventariseren
Signalen van vermoedens
Kindermishandeling / huiselijk geweld
in Parnassys beschrijven
Melding bij risicosignalen ((pre)signaal
in SISA)
SISA (pre)signaal toetsen op andere
betrokken partijen -> meenemen in
MDO / ZAT
Risicosignalen bespreken in MDO/ZAT
Eventueel consulteren bij AMK-ASHG
Resultaat MDO/ZAT in Parnassys
beschrijven

Leerkracht

Dagelijks

Leerkracht

Dagelijks

Leerkracht

Bij risicosignalen

IB-er

Bij risicosignalen

IB-er

Bij
Risicosignalen

IB-er
IB-er
IB-er

Bij risicosignalen
Bij risicosignalen
Bij risicosignalen

Bepalen wie gesprek voert

IB-er in
overleg met
directie
Directie/IBer/leerkracht
IB-er

Bij risicosignalen

IB-er i.o.m.
leerkracht

Bij bevestiging
signalen

Directie na
overleg met
IB-er
IB-er

Na taxatie

Directie
Directie
IB-er
IB-er

Na keuze taxatie
Na keuze taxatie
Na melding
Na melding

Directie

Na melding

IB-er

Na melding

IB-er

Bij hulp inzetten

MDO/ZAT
IB-er

Bij hulp inzetten
Bij hulp inzetten

Directie in
samenspraak
met IB-er
IB-er

Bij hulp inzetten

CONSULT

SIGNALEREN

Rapporteren

(Pre)signaal SISA

Consultatie
Rapporteren

GESPREK

Gesprek ouders / verzorgers

Rapporteren

TAXEREN

Taxeren

Rapporteren
Melden
Informeren

MELDEN

Rapporteren

Brief
Rapporteren

HULP INZETTEN

Hulp inzetten

Rapporteren

Informeren en betrekken

VOLGEN

Monitoren
Evalueren

Voeren van gesprek (2 van de 3
personen)
Bevindingen gesprek in Parnassys
omschrijven
Risicotaxatie toepassen met informatie
uit gesprek ouders en consultatie
AMK/MDO/ASHG
Bepalen of melding wordt gedaan of
dat dit via ZAT kan lopen
Argumentatie en indicatoren taxatie en
keuze vastleggen in Parnassys
Melding ASHG/AMK
Ouders informeren over melding
Controleren op opvolging
Melding, afspraken met AMK/ASHG en
reactie ouders vastleggen in
Parnassys.
Brief naar ouders omtrent melding
ASHG/AMK
Argumenten melding zonder
toestemming of medewerking van
ouders vastleggen in Parnassys
Uitkomsten taxatie bespreken in
MDO/ZAT overleg
Bepalen welke route wordt gevolgd
De gemaakte afspraken met vervolg
CJG/SMW of anderen vastleggen in
Parnassys
Ouders informeren over en betrekken
bij de gemaakte afspraken en
uitkomsten taxatie
Monitoren op vervolg
Afgeronde trajecten doornemen met
ouders

IB-er

Bij risicosignalen
Bij risicosignalen

Na taxatie

Na melding / hulp
inzetten
Bij einde traject

N.B. Gedurende het gehele traject is er terugkoppeling van IB-er naar leerkracht en vice versa.
Indien afgeweken wordt van dit protocol, omdat de praktijk gebied anders te handelen, dan is het noodzakelijk de
werkwijze te motiveren en documenteren.

