Protocol Kindermishandeling
Onze scholen hanteren de wettelijk verplichte meldcode wanneer er sprake is van (een vermoeden
van) van kindermishandeling. Eén van de verplicht gestelde onderdelen is het gesprek met het kind
en de ouders. De meldcode kent geen meldplicht bij externe instanties. De school beslist zelf, naar
aard en ernst, of zij melding doet bij Veilig Thuis, voorheen het Advies - en
Meldpuntkindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk geweld. Wanneer er sprake is van een
(mogelijk) zedenmisdrijf dan heeft de school meldplicht. Indien dit een medewerker betreft, moet de
school onmiddellijk het schoolbestuur inlichten die op haar beurt aangifteplicht bij de politie heeft .
MULTIsignaal
Vanaf medio maart 2017 is er een nieuwe regionale verwijsindex die wordt geleverd door
MULTIsignaal (i.p.v. Matchpoint). Alle scholen van Agora zijn hierbij aangesloten.
Het doel van de verwijsindex is dat bij kinderen betrokken professionals elkaar sneller kunnen vinden
en aanspreken en dat regie en afstemming ten aanzien van hulpverlening efficiënter en effectiever
kan plaatsvinden.
Scholen kunnen alleen kinderen en/of gezinnen melden en zien welke deelnemende organisaties
betrokken zijn bij de hulpverlening aan een jongere. Een externe coördinator, zal indien nodig,
betrokkenen bij elkaar brengen. Scholen stellen ouders vooraf op de hoogte wanneer zij een melding
doen.

Vermoeden van seksuele intimidatie of seksueel misbruik
Meldplicht
Alle medewerkers op een basisschool zijn verplicht om de schooldirectie onmiddellijk te informeren
als zij informatie krijgen over een mogelijk zedendelict. Het gaat dan om een strafbaar feit, waarbij
een medewerker van de school een minderjarige leerling seksueel heeft misbruikt of geïntimideerd.
Overleg met de vertrouwensinspecteur Als de schooldirectie een melding heeft ontvangen van een
mogelijk zedendelict, dan is deze verplicht om direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur
van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is van een
redelijk vermoeden van een strafbaar feit.
Aangifteplicht
Als de conclusie van het overleg met de vertrouwensinspecteur is dat er sprake is van een redelijk
vermoeden, dan informeert de schooldirectie de betrokkenen dat de school aangifte doet bij de
politie. De schooldirectie is altijd verplicht om aangifte te doen, ook al hebben betrokkenen
misschien bedenkingen. Voorop staat dat herhaling van het seksueel misbruik wordt voorkomen.

