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De documentatie wordt opgeslagen in het (digitale) dossier van het kind (Esis) 

stap 1

• In kaart brengen van signalen /kindcheck

•De leerkracht observeert/signaleert                                         *De leerkracht/IB/AF brengen signalen in kaart

•De Aandachtsfunctionaris (AF)doet de kindcheck * De AF  documenteert 

stap 2

•Collegiale consultatie  bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem)/letseldeskundige

•De AF/leerkracht doet de collegiale consultatie *de AF vraagt adviesbij de indirecte aandachtsfunctionaris

•De  AF vraagt advies bij Veilig Thuis *de AF documenteert

•De Af  informeert directie

stap 3

•Gesprek met betrokkene(n) en kind 

•De AF/leerkracht voeren het gesprek samen *De AF documenteert

• In enkele kwetsbare gevallen, in overleg doen de directie en de AFhet gesprek met betrokkenen

stap 4

•wegen van geweld en/of kindermishandeling. Gebruik het afwegingskader. Bij twijfel: altijd Veilig Thuis

• AF/leerrkracht/dir. voeren de risicotaxatie uit  en  beantwoorden de 5 vragen van het afwegingskader. 

•De AF neemt bij twijfel contact op met Veilig Thuis en/of Iintern aandachtsfunctionaris. De AF/dir./leerkracht beslissen over wel/niet 
stap 5

•Bij doorgaan: De AF doet de melding en voert het gesprek met betrokkenen

•De AF documenteert

stap 5

•Beslissen met Veilig Thuis 

•De AF documenteert vervolgstappen 

afweging 1

• is er acute of structurele onveiligheid: DAN MELDEN 

•De AF documenteert vervolgstappen 

afweging 2

• Is hulpverlening ( ook) mogelijk? 

•De AF documenteert de vervolgstappen 
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Indirecte AF      e-mail:a.verheij@scoleiden.nl 

tel: 06-33308630 

Naam school:  

Directeur: Harmanneke Ensing   e-mail: h.ensing@despringplankleiden.nl 

                                                                          tel: 0651979170 

Aandachtsfunctionaris/ 

Intern begeleider: Jacqueline Peels                e-mail:  j.peels@despringplankleiden.nl 

                                                                          tel: 0715221110/0655118708 

Overige intern begeleiders:  

Sandra van Meggelen    e-mail: s.meggelen@despringplankleiden.nl 

Minke Walraven    e-mail: m.walraven@despringplankleiden.nl 

 

Veilig Thuis:  

Veiligthuishollandsmidden.nl   e-mail: : info@veiligthuishm.nl  

 tel: 0800-2000 

Politie Wijkagent W. Rus 

Politie Leiden Noord    e-mail:      

 tel: 0900-8844 

(ook raadplegen eergerelateerd geweld )        

JGT Leiden Noord 

Contactpersoon Liduin Bouwer   e-mail:  liduin.bouwer@jeugdteamslr.nl 

 tel: 088-2542358 

Sociale kaart     website  
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