Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
(Grotius, VSP en Compass)

Stap 1

• De mentor, coach, vakdocent of personeelslid signaleert. Beschrijf de signalen zo objectief en feitelijk mogelijk.

Signaleren

• Bespreek de signalen met leerlingcöordinator;
•De leerlingcoördinator consulteert de ondersteuningscöordinator.
Stap 2 •De ondersteuningscoördinator bespreekt anoniem de casus met Veilg Thuis om verdere stappen te bepalen;
Collegiaal •Bij acute situaties de stappen van de melcode sneller doorlopen en de aangewezen instaties benaderen die passend zijn bij het
Consult
signaal (Politie,Veilig Thuis, Team Jeugd van de betreffende Gemeenten of Crisisdienst Jeugd);
Ondersteuningscoördinator gaat (eventueel samen met leerlingcoördinator of coach) in gesprek met de
Stap 3 betrokkene (jeugdige en de gezaghebbende ouder(s))
Gesprek • Leg het doel van het gesprek uit;
• Bespreek de signalen, dit wil zeggen de feiten die u hebt waargenomen;
met
leerling • Nodig je gesprekspartner uit om daarop te reageren.
en of
• Kom pas na deze reactie zo nodig met een interpretatie van uw signalen van de zorgen over de betrokkenen.
ouder Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen, dan zet u ook de volgende
stappen

Stap 4

•Twijfelt de ondersteuningscoördinator over de aard, omvang of risico’s van het geweld of over de vervolgstappen dan zal hij altijd
Veilig Thuis raadplegen om een weging te maken;

Weging

Stap 5
Hulp of
melden

•Zelf hulp organiseren:
Op basis van stap 4 en de mogelijkheden binnen de organisatie wordt er de hulp ingericht voor de leerling en ouders;
de ondersteuningscoördinator volgt de effecten op van deze hulp;
•Melden:
Als de hulp niet het gewenste resultaat heeft en er weer signalen zijn, meldt de ondersteuningscoördinator bij Veilig Thuis;
Of als er op basis van stap 4 besloten wordt dat hulp organiseren niet de vervolgstap is wordt er gemeld bij Veilig Thuis;
•Noodsituaties:
Bij noodsituatie kan er altijd contact opgenomen worden met Politie, Team Jeugd van de betreffende Gemeente op de Crisisdienst
jeugd.

