MELDCODE STICHTING
ONDERWIJSGROEP AMERSFOORT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING
De Onderwijsgroep hanteert de basis meldcode die daar waar nodig en mogelijk is toegeschreven
op (de scholen van) de Onderwijsgroep. De meldcode is ter advisering voorgelegd aan de
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs en aan de
medezeggenschapsraad van het Axia College.

Bestuurlijke uitgangspunten


Daar waar wij een veilig thuis voor onze leerlingen kunnen bevorderen, doen wij ons best.



Om onnodige belasting bij medewerkers te voorkomen en een eenduidig proces te bevorderen,
gaan medewerkers die signalen ontvangen die op huiselijk geweld en /of kindermishandeling
zouden kunnen wijzen, niet op eigen houtje aan de slag, maar lichten één van de door de
directie aangewezen procesverantwoordelijken in.

Samenvatting
De handelswijze voor medewerkers van de Onderwijsgroep in een notendop: Uit hoofde van uw
beroep kunnen u signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling bereiken. In dat geval licht u
onvervaard één van de door de directie aangewezen procesverantwoordelijken van uw school in.
Deze voert de vijf stappen van de meldcode uit dan wel regisseert deze stappen en besluit of er
melding wordt gedaan bij Veilig Thuis, het vroegere meldpunt kindermishandeling. De
procesverantwoordelijke kent - en handelt naar - de publicatie van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Basismodel meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Geactualiseerde versie 2016.
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om de kennis over en het gebruik van

ONDERW IJSGROEP

de meldcode te bevorderen.

AMERSFOORT

Gelet op de Wet verplichte meldcode
draagt het bevoegd gezag van de stichting
Onderwijsgroep Amersfoort er zorg voor
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