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Interne route meldcode 
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Stap Wat Wie 
Stap 1:  
in kaart brengen 
van signalen 

Bij vermoedens/zorgen/signalen: 
- Noteer signalen en concreet waarneembaar 
gedrag. 
- Pols de leerling om de situatie verder in 
kaart te brengen. 
- Weeg af of signalen bij ouders moeten 
worden geïnventariseerd.  

Mentor informeert orthopedagoog 
wanneer een leerling signalen 
uitzendt.  
 
Mentor (eventueel met 
orthopedagoog) heeft gesprek met 
leerling. 

 

Stap 2: 
collegiale 
consultatie en 
zo nodig 
raadplegen van 
Veilig Thuis of 
CvB.  

Betrokken orthopedagoog inschakelen. Er 
vindt indien nodig een check plaats. 
 
Eventueel raadpleging Veilig Thuis (VT) of 
CvB. Schoolleiding wordt geïnformeerd. 
 
Gesprek met ouders wordt aangegaan (zie 
stap 3).  
 
Indien acute melding: melding wordt direct 
gedaan (bij VT) als situatie bedreigend is 
voor de leerling. CvB / SL wordt 
geïnformeerd (zie stap 2a).  

Mentor en orthopedagoog 
 
 
Orthopedagoog 
 
 
Mentor en orthopedagoog 
 
 
Orthopedagoog en teamleider 
 

 

Stap 2a: 
acute melding 

Bijeenroepen van mentor(en) en Stuurgroep. 
Communicatie en taken verdelen, ook 
overige taken.   

Teamleider 
Leerling: mentor / ouders: teamleider 
Veilig Thuis / CvB: orthopedagoog 

 

Stap 3: 
gesprek met 
ouders en 
leerling 

Samenwerken met ouders en leerling. 
Gedrag en signalen worden besproken en 
gedurende alle verdere stappen in het traject 
vindt overleg en terugkoppeling plaats. 

Mentor en orthopedagoog 
 
Indien acute melding: teamleider 
nodigt ouders uit 

 

Stap 4:  
weging van het 
geweld of de 
mishandeling 

De CvB beoordeelt of: 
- Redenen om direct te melden bij VT 
- Redenen zijn om ouders te verwijzen naar 
hulpverlening. 
- (Voorlopig) volstaan kan worden met 
beperkt aantal gesprekken op school.  

CvB: beoordeelt en stelt doel van 
interventie 
 
 
 

 

Stap 5:   
beslissen, hulp 
organiseren en / 
of melden.  

Terugkoppeling advies CvB naar 
signaleerder (mentor).  
 
Advies CvB wordt met ouders besproken en 
schriftelijk wordt vastgelegd. 

Orthopedagoog 
 
 
Mentor en orthopedagoog, indien 
nodig: teamleider 

 

Stap 5a: Indien nodig: melding wordt gedaan bij VT 
 
Ouders, leerling en mentor worden schriftelijk 
op de hoogte gebracht.  

Orthopedagoog / teamleider 
 
Orthopedagoog / teamleider 

 

Volgen Cyclisch en planmatig werken. Situatie wordt 
gevolgd ongeacht welke beslissing is 
genomen. Bij aanhoudende of nieuwe zorgen 
wordt de meldcode weer gehanteerd.  

Mentor, orthopedagoog en CvB 
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