Meldcode kindermishandeling
Stappen die we op De Mare volgen bij vermoeden van kindermishandeling, gebaseerd op “Protocol
kindermishandeling voor leerkrachten in het primair onderwijs”.

▪
▪
▪

Fase 1: Leerkracht heeft een vermoeden
Observeer
: Kijk in protocol naar signalenlijst ( bijlage 2)
Noteer :
zie bijlage 1.
Overleg :
met mensen die info kunnen geven; collega die uit hetzelfde gezin een kind in de groep heeft,

contactpersoon of soc. verpleegkundige GGD 
Tel. 0172236226

▪
o
o
o
o
o
o
o

Bespreek met ouders/verzorgers:
Bepaal goed wat je doel is.
Blijf bij concreet gedrag.
Deel de zorg, spreek niet je vermoeden uit,
Stel open vragen, zeg dat je op zoek bent naar de oorzaak van het gedrag.
Spreek een vervolg af.
Blijf bouwen aan “vertrouwensrelatie”.
Beloof nooit absolute geheimhouding aan het kind.

▪
o
o
o

Besluit: Na max.1 maand valt er een besluit:
Vermoeden is terecht: zie verder fase 2
Geen bevestiging van het vermoeden: blijf observeren en noteren.
Twijfel: bespreek in overleggroep zie fase 2.

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Fase 2: Leerkracht bespreekt in overleggroep
.
Locatie Meteoorlaan:
Locatieleider, IBer en leerkracht
Locatie Schelfhors t:
Locatieleider, IBer en leerkracht
(Directeur is vooraf op de hoogte gesteld en sluit eventueel aan bij het overleg)
Iber is verantwoordelijk voor coördinatie en rapportage.
Leerkracht heeft de gegevens compleet: naam, adres, tel., geboortedatum, bespreekt de gemaakte aantekeningen
en verslagen voorzien van datum.
Conclusie: Geen bevestiging van vermoeden: leerkracht en iber blijven alert en overleggen na 2 maanden.
Redelijk vermoeden: er wordt een plan van aanpak gemaakt (zie fase 3)
Fase 3 Uitvoeren van plan van aanpak.
Afhankelijk van het probleem kan een keuze gemaakt worden uit de volgende mogelijkheden:
consultatie A.M.K, Tel. 0900 1231230
Gesprek ouders/verzorgers: leerkracht en contactpersoon/IBer of directie.
Schoolarts onderzoek.
Huisbezoek door soc. Verpleegkundige
S.B.D onderzoek.
Alle resultaten worden in overleggroep gebracht en besproken.

Conclusie
:
Geen sprake van kindermishandeling.
Twijfel: observatieperiode: spreek af wat er wordt geobserveerd, door wie en de duur van de observatieperiode.
Gegronde reden: zie fase 4.
Fase 4: Hulp aan ouders/verzorgers aanbieden: verder verwijzen.

▪
▪
▪

Melding A.M.K.
Overleggroep bespreekt wie dit doet. (bespreek van te voren of A.M.K. de gegevens aan de ouders/verzorgers
bekend mag maken). A.M.K. is nu medeverantwoordelijk voor het op gang brengen van hulp. (voor informatie zie:
http://www.amknederland.nl/informatievoorprofessionals
)
In crisissituaties: Bel de politie Tel. 09008844
Fase 5: Evaluatie.
Overleggroep evalueert alle stappen en procedures.
Alle acties en besluiten noteren.
Bespreken welke informatie in het leerlingdossier wordt vastgelegd.

▪
▪
▪
▪

Fase 6: Nazorg.
Leerkracht blijft 4 maanden na de evaluatie het gedrag van de leerling volgen.
Als er aanleiding is, roept de leerkracht de overleggroep opnieuw bij elkaar.
Bij niet gegrond vermoeden, de werkaantekeningen vernietigen en dossier sluiten.
Overleggroep komt minimaal eens per kwartaal bij elkaar.

BELANGRIJK

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Lees regelmatig de samenvatting van “ Training kindermishandeling signaleren” door, zodat je weet bij welke
signalen je alert moet zijn.
Als instanties bellen om informatie over een kind, vraag het tel.nr. en bel terug!! Je hebt dan bedenktijd en je kunt
verifiëren of het echt de juiste instantie is om vertrouwelijke gegevens te verstrekken.
Geef objectieve gegevens (ouders/verzorgers hebben inzage in het dossier).Vraag wat er met jouw informatie
gebeurt en hoe ze het gebruiken.
Let op privacy : gebruik afkortingen voor de naam. Vernietig de gegevens zorgvuldig.
Bespreek in een vroeg stadium met ouders/verzorgers je zorgen om hun kind. Vaak zit er een ander probleem
achter en met wat hulp, kan melding ( en dus mishandeling) voorkomen worden.
Er ligt een uitgebreid protocol bij de directie

