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Overzicht van de stappen van de Meldcode 

 Wat Wie 

Stap 0: 

Preventie 

 

- Medewerkers zijn op de hoogte van hun verantwoordelijkheid 

op gebied van signaleren / zorg / bijzondere situaties.  

 

- Signalen worden direct en laagdrempelig met ouders 

besproken. Dit wordt vastgelegd in Parnassys, categorie ‘notitie’.  

 

 

 

- Bij oudersignalen wordt de Kindcheck toegepast.  

 

- Bij aanmelding wordt een leerling in de Verwijsndex geplaatst.  

 

- Twee keer per jaar wordt het onderwerp Meldcode en 

preventie besproken op een teamvergadering.  

Allen 

 

 

Klassenteam belt ouders 

of maakt een afspraak. 

Klassenteam informeert 

orthopedagoog.  

 

Orthopedagoog 

 

Orthopedagoog 

 

Orthopedagoog 

Stap 1:  

In kaart brengen 

van signalen 

Bij vermoedens/zorgen/signalen: 

- Noteer signalen en concreet waarneembaar gedrag objectief 

en feitelijk in Parnassys, categorie ‘Meldcode’, met vermelding 

van datum en bron.  

 

- Pols de leerling om de situatie verder in kaart te brengen. Dit 

wordt vastgelegd in Parnassys, categorie ‘Meldcode’.  

 

- Indien van toepassing wordt de Kindcheck uitgevoerd. 

Klassenteam informeert 

orthopedagoog wanneer 

een leerling signalen 

uitzendt.  

 

Leerkracht (eventueel met 

orthopedagoog) heeft 

gesprek met leerling 

 

Orthopedagoog 

 

Stap 2: 

Collegiale 

consultatie  

- Orthopedagoog consulteert de signalen bij de 

aandachtsfunctionaris, een lid van de Commissie van 

Begeleiding of bij de directie.  

- Eventueel raadpleging Veilig Thuis (VT) of gemeentelijk team. 

De situatie wordt anoniem besproken.  

- Vastleggen van stap 2 in Parnassys, categorie ‘Meldcode’.  

Orthopedagoog  

 

Orthopedagoog 

 

Orthopedagoog 

 

Stap 2a: 

Acute situatie  

- Indien acute situatie: melding wordt direct gedaan bij Veilig 

Thuis als de situatie bedreigend is voor de leerling. 

 

- Ouders uitnodigen voor gesprek op school 

- Melding vastleggen in Parnassys, categorie ‘Meldcode’.    

 

- Gespreksverslag, met hierin de melding schriftelijk vastgelegd, 

wordt aan ouders en overige betrokkenen verstuurd 

 

- Informeren klassenteam 

Orthopedagoog en 

directie 

 

Directie 

Orthopedagoog 

 

Orthopedagoog 

 

 

Orthopedagoog 
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Stap 3: 

Gesprek met 

ouders 

- Signalen worden besproken met ouders.  

 

 

 

- Gespreksverslag wordt aan ouders en overige betrokkenen 

verstuurd en vastgelegd in Parnassys (categorie ‘Meldcode’) 

Klassenteam en 

orthopedagoog (indien 

nodig; directie) 

 

Orthopedagoog 

 

 

Stap 4:  

Weging van aard 

en ernst 

- Vermoeden wegen: Is er nog een vermoeden van huiselijk 

geweld en kindermishandeling? 

a. Nee  afsluiten 

b. Twijfel  contact met Veilig Thuis 

c. Ja  ga door naar afweging 2 (in stap 5) 

 

- Vastleggen in Parnassys (categorie ‘Meldcode’) 

Orthopedagoog 

beoordeelt in overleg met 

directie 

 

 

 

 

Orthopedagoog 

 

Stap 5:   

Beslissen aan de 

hand van 

afwegingskader  

Op basis van afwegingskader ‘Meldcode onderwijs en leerplicht’ 

worden de volgende afwegingsvragen doorlopen: 

Veiligheid: is er sprake van acute en/of structurele onveiligheid? 

a. Nee  ga verder naar afweging 3. 

b. Ja of twijfel  melding doen bij Veilig Thuis en 

nagaan welke hulp nodig is (Meldnorm   A). Bij 

acute onveiligheid: bel 112.  

Hulp bieden: kan ik hulp bieden of organiseren en kan (de 

dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling afgewend 

worden? 

a. Nee of twijfel  Melden bij Veilig Thuis 

(Meldnorm B) 

b. Ja  ga verder met afweging 4. 

Hulp aanvaarden: aanvaard betrokkenen de hulp zoals in 

afweging 3 afgesproken? 

a. Nee  Melden bij Veilig Thuis 

b. Ja  Hulp in gang zetten, termijnen afspreken 

m.b.t. effect en casemanagement en taken 

afspreken, vastleggen en uitvoeren en verder 

met stap 5 van de meldcode.  

Resultaat: leidt de hulp tot het afgesproken resultaat m.b.t. 

veiligheid, welzijn en/of herstel van de direct betrokkenen? 

a. Nee of twijfel→ Melden bij VT (Meldnorm C) 

b. Ja  Hulp afsluiten met vastgelegde afspraken 

over het monitoren van de veiligheid van alle 

betrokkenen. De orthopedagoog legt termijnen 

en verwachtingen vast in Parnassys onder de 

categorie ‘Meldcode’ en verstuurt dit naar 

ouders en eventuele overige betrokkenen. 
 

- Uitvoeren en vastleggen in Parnassys (categorie ‘Meldcode’) 

hetgeen uit de vragen naar voren is gekomen 

Orthopedagoog en 

directie 
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Orthopedagoog 

 

Stap 5a: 

Melding VT 

- Indien nodig: melding wordt gedaan bij Veilig Thuis 

 

 

- Ouders worden uitgenodigd voor een gesprek op school 

 

- Gespreksverslag, met hierin de melding schriftelijk vastgelegd, 

wordt aan ouders en overige betrokkenen verstuurd 

Orthopedagoog en 

directie 

 

Directie 

 

Orthopedagoog 

 

Stap 6 

Monitoring, 

nazorg en 

evaluatie 

- Situatie wordt gevolgd ongeacht welke beslissing is genomen. 

Bij aanhoudende of nieuwe zorgen wordt de meldcode weer 

gehanteerd.  

 

- Intern evalueren proces 

Klassenteam, 

orthopedagoog en CvB 

 

 

CvB 

 

 

 

 


