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Vorig verslag

goedgekeurd

Cyberpesten
Week tegen pesten

Begin februari is er de week tegen pesten. We geven vlak voordien een signaal
aan de scholen om onze brief (opnieuw) te verspreiden.

Spijbelactieplan
Vlaams plan

Het departement onderwijs is een plan aan het uitschrijven in overleg met de
parketten. De rol van de politie daarin zal herbekeken worden.
Het is niet duidelijk welke richting het nieuwe plan uitgaat of wanneer er resultaat
zal zijn. Het plan gaat over de justitiële stappen die na onze aanpak komen.

Preventieve aanpak

Er zijn weinig spijbeldossiers die bij Marianne terecht komen. De aanpak van de
scholen en CLB’s lijkt goed te werken, er wordt kort op de bal gespeeld.

Thema’s volgend schooljaar
Basisonderwijs

Soms blijven verontrustende situaties (VOS) lang binnen de school gekend zonder
inschakeling van CLB en/of andere hulp. Binnen Integrale jeugdhulp wordt
gewerkt aan een schema rond de samenwerking tussen scholen, politie en
jeugdhulp.
Wellicht zijn sommige situaties ook op school niet gekend.
Als Marianne opdracht krijgt om een situatie te onderzoeken, neemt ze sowieso
contact op met de scholen. Sommige scholen staan daar voor open, andere
minder.
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Overlegschema

Er was een telefoon vanuit CLB Limburg. Ons overlegschema wordt momenteel
binnen Integrale Jeugdhulp en binnen verschillende parketten als inspiratiebron
gebruikt.
Kunnen we het overlegschema ook in de basisscholen introduceren?
We kunnen het schema mogelijk voorstellen op een directievergadering van het
basisonderwijs (in Deinze en Zulte). We vragen om een vergadering met het
gemeenschapsonderwijs en De Sterrebloem te organiseren.

Indrinken

Er is tegenwoordig heel wat te doen rond het zgn. “indrinken”: jongeren drinken
steeds vaker thuis of in het openbaar domein vooraleer ze uitgaan.
Dit is een thema dat beter past in het Lokaal Overleg Drugs (LOD), het is niet zinvol
om dit louter tussen onderwijs en politie te bespreken.

KOAP – situering

Kinderen van Ouders met een AfhankelijkheidsProbleem (KOAP) vormen een hele
uitdaging. De invloed van het alcohol- of drugmisbruik van een ouder op de
kinderen is erg groot. Het taboe errond ook.
Binnen verontrustende situaties komt dit vaak aan bod. Zowel de politie als de
CLB’s worden daar dikwijls mee geconfronteerd, Marianne krijgt nogal wat
meldingen over ouders die alcohol misbruiken. Hoe gaan scholen hier mee om?

KOAP – aanpak

CGG Eclips heeft een begeleidingsaanbod voor KOAP, zie
http://drugpunt.be/nieuws/kinderen-van-ouders-met-eenafhankelijkheidsproblematiek.
Binnen veerkrachtige gemeente wordt onrechtstreeks preventief gewerkt rond
deze problematiek (“praat erover”).
Het kan zinvol zijn om scholen te sensibiliseren rond alcoholgebruik bij ouders.

KOAP – hulpvraag bij
kinderen

Kinderen die zelf het probleem kenbaar maken, kunnen goed ondersteund
worden binnen CLB en integrale jeugdhulp. Vaak gaan kinderen echter niet
aangeven dat er een probleem is.

KOAP – wettelijk

Zo lang alcoholici geen strafbare feiten plegen, kan je juridisch niets opleggen.
Iemand met een psychiatrische problematiek kan gecolloqueerd worden, iemand
met louter een alcoholprobleem niet.
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Signalen van
verontrusting

Het vroeg detecteren en signaleren van verontrustende situaties is geen evidentie.
CLB heeft een lijst van signalen voor verontrusting aan de scholen verdeeld. Die
lijst is echter zeer breed. De essentie is een goeie relatie te hebben met de
kinderen, oog te hebben voor gedragsverandering en een open communicatie te
voeren. Uiteraard is een goed contact met de ouders ook van groot belang.
Je kan erg veel opmerken tijdens huisbezoeken. VIBSO Leieland brengt daarom na
de zomervakantie een bezoek aan elke leerling.

Casuïstiek

Op dit moment hebben we geen expliciet thema dat we in deze werkgroep willen
uitwerken. We vinden het wel belangrijk om elkaar geregeld te blijven ontmoeten.
Daarom maken we overleg in de werkgroep mogelijk aan de hand van
casusbesprekingen.

Volgende
vergaderingen

 23 november 2015,
 1 februari 2016,
 23 mei 2016
Telkens in JC Brieljant van 9.30u tot 11.30u.
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