\
Overeenkomst ter gebruik van de meldcode
Aangeraden u-ordt dat de kinderopvangorganisatie deze overeenkomst inr,ult en ondertekent.
Hrermee rerbinden de kinderopl'angorganisatie en haar mederverkers zícin tot het volgen yan
het stappenplan indien er signalen en zorgen zijn die kunnen duiclen op kindermishandeling
eni of huisehJk geu'eld. Tussen de haakjes dient de naam van de kinderopvangorganisatie
ingeluid te u'orden. Aangekruist kan u'orden rvat van toepassing is binnen de
kinderopvangorganisatie.
Het bevoegd gezag van peuterspeelzaal dribbel
Ouenuegende:

'

dat peuterspeelzaal dribbel r-erantu-oordehjk is r.oor een goede ku-aliteit yan de
dienstverlening aan zr.1n kinderen en dat deze verantr.r'oordelijkheÍd zeker ook aan de
orde is in geval t'an dienstverlening aan kinderen die (vermoedeiijk) te maken hebben
met huiselijk geu'e1d of kindermishandeling;

t

dat peuterspeelzaal dribbel een meldcode g'enst vast te stellen, zodat de
beroepskrachten die binnen Peuterspeelzaal Dribbel u'erkzaam zijn g.eten ri-elke
stappen van hen u'orden venr"acht b4 signalen
'an huiselijk geu-eld of
kindermishandehng:
dat Peuterspeelzaal Dribbel in deze meldcode ook r.astlegt op u'elke tvtjze
beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt;

z1j d.e

dat van de beroepskrachten die u-erkzaam zíjnbi1 Peuterspeelzactl Dibbetop basis
r-an deze verant§'oordehjkheid u-ordt veruacht dat zr; in alle contacten met kinderen
attent zijn op signalen die kunnen duiden op hurseh.lk geu-eld of kindermishandeling
en dat zij effectief reageren op deze signalen,

dat Peuterspeelzaal Dribbel een meldcode u'enst vast te stellen, zod.at- gastouders
die bemiddeld zijn tia deze kinderopvangorganisatie u'eten u.elke stappen r.an hen
u'orden vemachr bij signalen r-an huiselijk geu'e1d of kindermishandeling;
dat van gastouders die bemiddeld z4n via Peuterspeelzaal Dribbel op basis r.an
deze verantu'oordehjkheid ri-ordt verq-acht dat zij in alle contacten met kinderen
attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geu-eld of kindermishandeling
en dat zij effectief reageren op deze signalen;
dat onder huiselijk ge*-eld r'r-ordt verstaan: (dreigen met) geu-eld, op enigerlei locatie,
door iemand uit de huiselijke kring, rvaarbij onder geu'eld rvordt verstaan: de flsieke,
seksuele of pst'chische aantasting van de persoonh.lke integriteit van het slachtoffer,
daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, eergerelateerd geu-eld en vrouu'elijke
genitale verminking (meisjesbesnijdenis) ;
Tot de huiselijke kring van het siachtoffer behoren: (ex)partners, gezinsleden,
familieleden en huisgenoten.
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