Samenwerking politie - scholen
24 november 2014

Aanwezig

Ellen Van Lancker (Vibso Leieland), Marianne de Vuyst (PZ deinze-Zulte), Tania Van
Helleputte (VTI), Susan De Coninck (Erasmusatheneum), Martine Schepens (Leiepoort,
campus Sint-Theresia), Katrien Moerman (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Isabelle Van
Ooteghem (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Trees Van Hove (schepen van onderwijs),
Etienne Carrette (voorzitter Jeugd & School), Filip Claeys (Drugpunt)

Verontschuldigd

Geert Wancour (JC Brieljant), Veerle Schoors (VCLB), Willem David (Leiepoort, campus SintVincentius)

Verkeer
Leiedam

Aan de uitgang van Leiepoort, campus Sint-Theresia hinderen geparkeerde auto’s
geregeld de fietsende leerlingen.
Dit probleem werd eerder aangekaart via de verkeerscommissie en de wijkagent,
de gevaarlijke situatie blijft echter bestaan.
Er is weinig parkeergelegenheid in de omgeving. Vrij toegankelijke
parkeerplaatsen aan D-shopping zouden een oplossing kunnen zijn.

Tolpoortstraat

Ook in de Tolpoortstraat is de verkeerssituatie vaak gevaarlijk voor de fietsers en
voetgangers van Leiepoort, campus Sint-Hendrik. Er staat bijvoorbeeld nergens
aangeduid dat er een uitgang van de school in de buurt is.

WG Verkeer

Verkeersknelpunten kunnen besproken worden binnen de werkgroep verkeer van
Jeugd & School. Paul Schaubroeck is voorzitter van die werkgroep. Ook de politie
en technische dienst nemen deel aan die vergadering.
De volgende vergadering zal wellicht in januari – februari plaatsvinden.

Spijbelen
Veldstraat

Er hangen in de tunnel in de Veldstraat geregeld jongeren rond. Mogelijk zijn ze
op die momenten aan het spijbelen. Hoe reageer je best?
Wanneer je zo’n vaststelling doet, kan je best meteen de 101 bellen. Zo wordt de
ploeg die actief is, meteen ingeschakeld. Het onthaal van politie bellen is zinloos,
van daaruit moet dan toch de 101 gebeld worden om de ploeg te bereiken.
Wanneer je niet wilt dat de jongeren te weten komen wie de melding deed, dan
kan je dat expliciet laten weten.
Jongeren binnen het deeltijds onderwijs kunnen vrij zijn tijdens de schooluren en
zijn op dat moment uiteraard niet aan het spijbelen.

Dossiers

Momenteel zijn er drie spijbeldossiers die door politie behandeld worden.
Wellicht wordt een veelvoud nog door school zelf opgevolgd.
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Spijbelactieplan parket

Het spijbelactieplan op parketniveau zal aangepast worden. Momenteel is er geen
effect van de aanpak door het parket merkbaar. We hebben de indruk dat
meldingen bij het parket terug richting CLB georiënteerd worden. Ook Integrale
Jeugdhulp zorgt voor veel onduidelijkheid en frustraties.
Er wordt een vergadering gepland, maar op dit moment is er weinig beweging
merkbaar. Kunnen we hierin een rol spelen?

Brainstorm

Volgende vergadering houden we een brainstorm: “Hoe kunnen we omgaan met
die spijbelaars die na het eerste deel van het actieplan toch niet naar school
gaan?”

(Cyber)pesten
Brieven

In bijlage vind je de aangepaste brieven:
(1) Aan ouders bij het vaststellen van een pestproblematiek.
(2) Aan ouders en leerlingen ter preventie van cyberpesten.

Verdere aanpak

De eerste brief wordt voor feedback bezorgd aan communicatieambtenaar Jasper
Verplancke.
De tweede brief bezorgen we voor feedback aan de directies.
Nadien kunnen de brieven aan de werkgroepleden bezorgd worden. Iedere school
kan de inhoud van de brief in de eigen layout inpassen.

Varia
Tucht- en
sanctiemaatregelen

Het kinderrechtencommissariaat is een dossier aan het voorbereiden rond de
tucht- en sanctiemaatregelen van de scholen. Er worden hierover steeds meer
klachten geuit.
Een delegatie van het kinderrechtencommissariaat is op bezoek geweest bij De
Tijdstap om zicht te krijgen op onze werking.
Wellicht volgt er in het voorjaar een studiedag. We houden dit in het oog.

Volgende vergadering

Maandag 2 februari
9:30 – 11:30
JC Brieljant
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Pestgedrag

Geachte ouders
Uw zoon/dochter is betrokken bij 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 aangifte te
doen;

•

als uw zoon/dochter verdachte is, er een klacht tegen hem/haar ingediend kan
worden.

Vanaf nu wordt het pestgedrag ook aan de sociale dienst van de politie bekend gemaakt.
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 binnen de week contact op te nemen met de school/contactpersoon op het nummer
…………………….
Wij rekenen op een opbouwende samenwerking.

Hoogachtend

Erasmusatheneum Deinze
Volhardingslaan 11- Peter Benoitlaan 10
9800 Deinze
ka.deinze@g-o.be | ms.deinze@g-o.be
www.erasmusatheneum.be

Voorkomen van (cyber)pesten
Geachte ouders
Beste leerling
Jeugd en School Deinze werkt preventief rond (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 jongeren aan hun mediawijsheid. We vragen
jullie twee zaken:
•

Meld pesterijen aan de school of het CLB. Op die manier verbinden we ouders,
school en jongeren waardoor we het probleem beter kunnen aanpakken.

•

Informeer je. Informatie over de aanpak van pesten op school vind je in het
schoolreglement. We geven ook 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 ...

•

Op www.jeugdenschool.be/pesten vind je meer tips en een aantal links naar nuttige
websites.

WEBSITES:
•

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

•

http://www.veiligonline.be

•

http://www.jac.be

•

www.awel.be

Vriendelijke groeten

De schooldirectie
Erasmusatheneum Deinze
Volhardingslaan 11- Peter Benoitlaan 10
9800 Deinze
ka.deinze@g-o.be | ms.deinze@g-o.be
www.erasmusatheneum.be

