Samenwerking scholen - politie
30 september 2019
Aanwezig

Amke Van Parys (Leiespiegel campus Sint-Theresia), Etienne Carrette (voorzitter), Trees
Van Hove (schepen Van Hove), Filip Claeys (dienst onderwijs stad Deinze), Klaas
Vandewalle (Leiepoort campus Sint-Hendrik), Veerle Schoors (VCLB), Tom Devoldere
(Drugpunt Leie & Schelde), Willem David (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Tania Van
Helleputte (VTI), Susan De Coninck (Erasmusatheneum), Raymonde Van Wettere (CLBGO!), Maai De Maerteleire (VCLB)

Veerle gaat halftijds werken voor de CLB-koepel om andere CLB’s te
ondersteunen in het ontwikkelen van beleidsplannen. Maai zal haar vervangen
op de momenten dat Veerle niet op de vergadering aanwezig kan zijn.

Opvolging vorig verslag
Armoede

De Gezinsbond heeft een interessante presentatie met armoedecijfers. Filip
vraagt de presentatie op.
Armoede is een erg complex thema. Veel organisaties werken actief en zinvol
rond het thema. We willen bewaken dat we geen dubbel werk doen en op een
zinvolle manier initiatieven nemen.

Mephedrone
Situering

Er is een stijging in het aantal begeleidingen en meldingen van mephedrone bij
Drugpunt. Ook de scholen zagen een toename van het mephedronegebruik
vorig schooljaar, zijn die signalen er dit schooljaar nog?

Productinformatie

In bijlage vind je een presentatie van Drugpunt over mephedrone.

Drugbeleid

Alle secundaire scholen hebben een drugbeleid. Belangrijk daarin is dat alle
leerkrachten oog hebben voor de moeilijkheden waarmee leerlingen
geconfronteerd worden, los van de oorzaak ervan.

Preventie

Het is noodzakelijk om blijvend in te zetten op preventie op school.
Alle scholen zijn geïnteresseerd in preventielessen door Drugpunt. Ook in alle
basisscholen gaat Drugpunt langs. Het is niet evident om alle vragen in de
agenda in te passen, ook het aantal begeleidingen zit in stijgende lijn.
Er is heel wat preventie die enerzijds op specifieke momenten en anderzijds
binnen de reguliere lessen opgenomen wordt. De focus ligt daarbij op het zorg
dragen voor leerlingen, zowel door de leerkrachten en leerlingenbegeleiding als
door medeleerlingen.
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Leerkrachten

Naast de leerlingen kunnen ook de leerkrachten benaderd worden. Heel wat
leerkrachten hebben geen zicht op druggebruik bij jongeren en voelen zich niet
bekwaam om er mee om te gaan. Kunnen we een infomoment organiseren voor
leerkrachten?

Ouders

Het spreekt voor zich dat ook ouders een belangrijke doelgroep zijn.



Infoavond





We willen een infoavond voor ouders organiseren met de hulp van het
Huis van het Kind.
Hoe communiceren we naar ouders toe op het moment dat
preventielessen gegeven worden op school, zodat ze dit ook thuis
kunnen opnemen?
Filip neemt contact met Anneleen (Huis van het Kind) om een infoavond
te organiseren,
We betrekken de secundaire scholen en spreken ook specifiek de
leerkrachten en CLB-medewerkers aan,
Drugpunt geeft de avond. Filip (en Anneleen) organiseren hem om de
agenda van Drugpunt niet verder te overbelasten.

De focus van de infoavond moet duidelijk zijn:





Druggebruik in Deinze
Werking van Drugpunt
Preventie op de secundaire scholen
Reageren op (vermoeden van) druggebruik

Betrokkenheid politie

Het is een meerwaarde om de avond te organiseren los van de politie, om de
focus op het preventieve niet te verliezen.

Train-de-trainer

Het is niet evident voor Drugpunt om alle preventielessen zelf te geven. Is het
zinvol om een train-de-trainer voor leerkrachten te organiseren?
In voorbereiding van volgende vergadering vraagt Filip bij de scholen na of ze
geïnteresseerd zijn in een train-de-trainer en zo ja, voor welke graad.
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Actieplan komende jaren
Situering

We willen projectmatig, duurzaam en concreet werken. Daartoe is het van
belang om onze klemtonen scherp te stellen: waar liggen de actiepunten en
noden bij de dienst sociale politie en de scholen?

Basisonderwijs

De dienst sociale politie vraagt al enige tijd meer contact met de basisscholen,
vooral rond verontrustende situaties en rond de vaststelling dat hardnekkig
spijbelen vaak al start in het basisonderwijs.

Uitgebreidere
vergaderingen

Het basisonderwijs in Deinze is vrij versnipperd, het is niet zo dat je makkelijk
vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen kan samenroepen.
Een vergadering is niet (steeds) nodig. Het is van belang om duidelijk te
communiceren naar de scholen toe en het vertrouwen van de scholen in de
dienst sociale politie te installeren.

Casussen

Werken met casussen lijkt ons wel interessant: leerlingen met een problematiek
“shoppen” soms van school tot school. Een gezamenlijke aanpak kan hierin
belangrijk zijn.

Voorbereiding volgend
overleg

We stellen ons volgende vragen ter voorbereiding van het volgende overleg:



Wat zijn de grote krachtlijnen waar de politie wil op inzetten?
Wat zijn de noden bij de scholen en CLB’s?

Concreet
Brief

Sarah gaat een brief verspreiden aan alle scholen in de politiezone om in eerste
instantie haar contactgegevens kenbaar te maken. We zijn het er mee eens dat
het spijbelactieplan en het overlegkader in die brief aan bod komen.

Sporten in de
Brielmeersen

leerlingen die sporten in de Brielmeersen steken vaak ter hoogte van het
commissariaat over in de bocht van de Stadionlaan. Dat is een gevaarlijk punt.
Er zijn 2 alternatieven:



langs het poortje recht over het kruispunt aan Leietheater.
langs de Huis Van Thuyne, door het Kaandelpark, via de verkeerslichten.

Filip bezorgt een plannetje aan de scholen en vraagt hen om hier rekening mee
te houden.
Volgende vergaderingen





ma 18 november 2019  verplaatst naar maandag 2 december
ma 10 februari 2020
ma 18 mei 2020

telkens van 9.30u tot 11.30u in dienstencentrum Leiespiegel
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Mephedrone
(4MMC, Meow meow, Rush, Sub Coca, Meph, Mefi)

• Designer Drugs/Nieuwe psychoactieve stof
• Amfetamine achtige stof
• Oppeppend en bewustzijnveranderend

Hoe wordt het gebruikt?
• Slikken (capsuletje)
• snuiven (is pijnlijk en schadelijk voor slijmvliezen)

1

Gewenste effecten
• Energie
• Blij
• contact willen maken met anderen
• Veel willen praten
• muziek intens beleven, blijven dansen
• zweverig gevoel
 Effect tussen XTC en Speed

Ongewenste effecten
• Misselijkheid/overgeven
• stijf gevoel in armen en benen
• Tandenknarsen
• Niet kunnen plassen
• Darmklachten
• Hartkloppingen
• Onrust
• Niet kunnen slapen

2

Risico’s
• Hartklachten, druk op de borst
• Hoge bloeddruk
• Slecht zien
• Schade aan de neus
• Lange termijn is nog niet helemaal duidelijk
• Verslavend, hersenschade, depressie, psychose, gewichtsverlies
(risico’s van speed en XTC)
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