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Cyberpesten
Overlegschema

We kunnen het globale overlegschema vlot toepassen wanneer we geconfronteerd
worden met cyberpesten:
• Uiteraard is bemiddeling door school tussen leerlingen en / of ouders de eerste
stap.
• Ook bij cyberpesten is (anoniem) overleg met Marianne een interessante optie.

Klachtmisdrijf

Cyberpesten valt onder “belaging”. Dat is een klachtmisdrijf (zoals laster en eerroof).
Klachtmisdrijven kunnen enkel door het slachtoffer zelf aangegeven worden.
Je kan als school dus niet aangeven dat een leerling het slachtoffer is van (cyber)pesten.
Scholen zullen hierin dus vooral leerlingen en ouders moeten ondersteunen om het
pesten aan te geven.
Wanneer een leerling aangifte doet, kan de school uiteraard wel een verklaring als
getuige afleggen.
Het pesten moet geen herhalend karakter hebben. Ook wanneer er één keer bvb een
foto ongewild verspreid wordt, is er sprake van belaging.

Actueel thema

Van bij de start van het schooljaar worden scholen geconfronteerd met onveilig
internetgebruik van leerlingen. We moeten blijvend aandacht hebben voor de
(preventieve) aanpak van deze problemen.

Brief 1: preventief

Onze focus is cyberpesten. Veilig internetgebruik kan daarbij in de marge aangeraakt
worden. De inhoud van de brief is:
• Wat is cyberpesten?
• Als je ermee geconfronteerd wordt als slachtoffer, getuige of dader, maak het
dan bespreekbaar
o Met instanties die kunnen helpen: leerlingenbegeleiding, CLB, andere
organisaties (Opvoedingspunt, JAC, …)
o Want cyberpesten kan enorme (emotionele) consequenties hebben
• En in de marge: wees digitaal voorzichtig: zeg nooit iets via internet dat je niet in
levende lijve zou zeggen.
Het ontwerp van Suzanne dat na de vergadering opgesteld werd, vind je in bijlage.
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Brief 1: preventief –
rol politie

We vermelden in de brief dat cyberpesten strafrechtelijk vervolgbaar is, zonder daar veel
nadruk op te leggen. Het is niet de bedoeling dat betrokkenen in eerste instantie contact
opnemen met politie.

Brief 2: bij belaging

Op basis van de brief die bij spijbelproblemen gebruikt wordt, zijn een aantal ontwerpen
van brief gemaakt om bij belaging te gebruiken. Op de vergadering werden ze
gecombineerd en gevarieerd. Suzanne heeft een nieuw ontwerp samengesteld, je vindt
het in bijlage.

Evaluatie
Spijbelactieplan

•
•

Het plan wordt op parketniveau herbekeken. De aanpak van zwaar spijbelgedrag
zou gewijzigd worden omdat de procedure te omslachtig en vrijblijvend was.
We hopen dat er werk gemaakt wordt van de enkele artsen die zeer vrijblijvend
medische attesten geven. Bij het VCLB bestaat er een folder met richtlijnen voor
huisartsen. In het verleden werd er al gebeld door de CLB-arts naar de huisarts.
Toch blijven er misbruiken bestaan.

Aantal contacten
tussen scholen en
politie

Het is voor Marianne onbegonnen werk om het aantal contacten met scholen met
terugwerkende kracht in kaart te brengen. Marianne zal een stagiair vragen om een
programma uit te werken waarmee deze gegevens in de toekomst in kaart gebracht
worden.

Leerlingenbegeleiding

De samenwerking met politie werd door de leerlingenbegeleiders reeds eerder positief
geëvalueerd. We willen met deze kwalitatieve gegevens verder werken om het belang
van deze werkgroep duidelijk te maken.

Finaliteit evaluatie

Met de evaluatie willen we
• De toekomst van deze werkgroep uittekenen
• Betrokken derden (gemeentebesturen, politieleiding, beleidsmedewerkers
scholen) op de hoogte brengen van (het belang van) de werking.

Varia
Verkeerssituatie
Leiedam

Auto’s die (kortstondig) parkeren aan de uitgang van Leiepoort, campus Sint-Theresia ter
hoogte van de Leiedam zorgen voor een onveilige situatie. Fietsers en voetgangers
hebben onvoldoende ruimte om veilig te passeren.
• Marianne meld dit bij de verkeerspolitie.
• Dergelijke verkeersknelpunten kunnen ook aan bod komen in de werkgroep
verkeer van Jeugd & School. Filip gaat bij Paul Schaubroeck (voorzitter WG
verkeer) na of de werkgroep frequenter kan samenkomen.

Volgende vergadering

Maandag 24 november
van 9:30 tot 11:30 in JC Brieljant
• Afwerken brieven
• Evaluatie samenwerking en organisatie feedback aan derden
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Geachte ouders,
Vanuit Jeugd en School Deinze vinden we het belangrijk om een rol in te nemen in het
preventiebeleid tegenover (cyber)pesten.
Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen waarvoor internet, gsm of de
computer gebruikt worden om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,…
Elke school werkt op zijn manier samen met de kinderen aan hun mediawijsheid. Naar jullie
toe willen we graag twee zaken vragen:
•

Meld het aan de school, het CLB, het Opvoedingspunt Deinze, het JAC,… indien er
zich feiten voordoen, zowel in de rol van getuige, slachtoffer als dader. Op die manier
verbinden we ouders, school en kinderen wat onze kans op slagen enkel kan
vergroten.

•

Informeer je. We geven graag enkele handige websites en tips mee.

TIPS:
•

Praat er over

•

Stel jezelf telkens de vraag: “zou ik deze foto in het echt ook tonen, zou ik deze zin tegen
iemand durven zeggen,…”

•

Maak een sterk wachtwoord aan (hoofdletters, cijfers, symbolen gebruiken)

•

Meld ongepaste inhoud via de webpagina

•

Weet hoe je privacyinstellingen bijwerkt, de zichtbaarheid van je profiel instelt of een
persoon blokkeert ...

WEBSITES:
•

http://www.childfocus.be/nl/preventie/clicksafe-veilig-internetten

•

http://www.veiligonline.be

•

http://www.opvoedingspunt.be

•

http://www.jac.be

Heeft u vragen of bedenkingen, dan kan u zich steeds richten tot de school, het CLB, het
Opvoedingspunt Deinze, het JAC,…
Hoogachtend
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Volhardingslaan 11- Peter Benoitlaan 10
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Lokale Politie Deinze-Zulte

Geachte ouders,
Uw zoon/dochter is slachtoffer/dader van grensoverschrijdend gedrag, namelijk
(cyber)pesten.
Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen waarvoor internet, gsm of de
computer gebruikt worden om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te beledigen,…
De feiten werden met de leerbegeleiding van de school en het Centrum voor
Leerlingenbegeleiding (CLB) besproken. Zowel u als uw zoon/dochter werden aangesproken
en een traject werd uitgewerkt. Blijkbaar werkt deze aanpak niet.
Met deze brief willen wij u er op wijzen dat:
•

Als uw zoon/dochter slachtoffer is, u naar het politiebureau kan gaan om een aangifte
in te dienen.

•

Als uw zoon/dochter dader is, zij een klacht tegen hem/haar ingediend kan zien.

Vanaf nu wordt het pestgedrag ook aan de sociale dienst van de politie bekend gemaakt
omwille van de proporties die dit aanneemt. De politie stuurt de klacht door naar het parket
van de procureur des Konings die zal beslissen welk gevolg er aan de klacht wordt gegeven.
Er kunnen verschillende oorzaken aan de grond liggen van dit problematisch gedrag. De
hulpverlening binnen de school en verschillende diensten buiten de school kunnen u en uw
zoon/dochter helpen.
Samen met u willen wij de kansen die uw zoon/dochter in deze samenleving krijgt veilig
stellen. Gelieve voor een afspraak binnen de week telefonisch contact op te nemen met de
school/contactpersoon op het nummer …………………….
Wij rekenen op een opbouwende samenwerking.

Hoogachtend
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