Samenwerking scholen - politie
5 februari 2018
Aanwezig

Etienne Carrette (voorzitter), Filip Claeys (stad Deinze), Marijke Gunst (CLB-GO!), Sarah De
Valckenaere (sociale politie), Yana Oppeel (Leiepoort, campus Sint-Theresia), Klaas
Vandewalle (Leiepoort, campus Sint-Hendrik), Tania Van Helleputte (VTI), Veerle Schoors
(VCLB), Willem David (Leiepoort, campus Sint-Vincentius), Trees Van Hove (schepen van
onderwijs), Susan De Coninck (Erasmusatheneum)

Verontschuldigd

Ellen Van Lancker (Emmaüs Machelen)

Vorig verslag

goedgekeurd

Opvolging vorig verslag
RTJ De Tafels

Er is een nieuw initiatief om gezinnen met jongeren die nood hebben aan
ondersteuning korter op de bal op te kunnen volgen: RTJ De Tafels.
De Tafels groepeert meer dan 30 organisaties en lokale besturen (waaronder
Deinze) in de regio Deinze – Meetjesland om de rechtstreeks toegankelijke
jeugdhulp in de regio uit te bouwen. Er is een engagement om binnen de maand
hulp te bieden aan gezinnen.
De eerste versie van het project werd goedgekeurd door het departement welzijn.
Het mag nu verder uitgewerkt worden en krijgt structurele middelen waardoor 19
FTE medewerkers aangeworven kunnen worden. Onder meer 2 casemanagers
zullen het overleg tussen verschillende betrokken diensten organiseren, zodat de
hulpverlening kort op de bal kan georganiseerd worden.
Alle informatie is te vinden op www.rtjdetafels.be.
Ook de sociale politie, CLB’s en OCMW kunnen in een cliëntoverleg betrokken
worden als dat zinvol is en de cliënt het toestaat.

RTJ De Tafels –
vacature
stafmedewerker

Er wordt een halftijds projectmedewerker aangeworven om de volgende fases van
RTJ De Tafels uit te werken. Je vindt de vacature in bijlage.
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Spijbelactieplan
basisscholen

Het spijbelactieplan is door Filip op een directieoverleg kenbaar gemaakt aan de
basisscholen. Op een vergadering nadien was Sarah aanwezig om kennis te maken
met de directies.
Toch zijn er vanuit het basisonderwijs bij CLB en bij de politie nauwelijks
meldingen over problematische aanwezigheden. Mogelijk worden afwezigheden
minder nadrukkelijk geregistreerd.
Vooral de CLB’s moeten goed op de hoogte zijn van problematische
afwezigheden, zodat ze zo vroeg mogelijk de nodige ondersteuning kunnen
bieden. De CLB’s vragen in hun overleg met leerlingenbegeleiders van de
basisscholen aandacht voor de registratie van afwezigheden.

Spijbelactieplan
basisscholen – link met
Generatie 2020

Spijbelen is geen term die gangbaar is in de basisscholen.
Een onderzoek van Unia toont aan hoe (kansen)armoede de verbondenheid met
school bemoeilijkt en de schoolloopbaan negatief beïnvloed.
We kunnen schoolparticipatie vanuit Generatie 2020 gebruiken als ingang voor de
basisscholen. Etienne en Filip nemen dit op en formuleren de vraag aan de
basisscholen:
We merken dat leerlingen die problematisch afwezig zijn in het secundair
onderwijs vaak al in het basisonderwijs minder betrokken en vaker afwezig zijn.
We weten dat hoe vroeger we hulp kunnen bieden, hoe groter het effect is. Hoe
kunnen we deze afwezigheden in het basisonderwijs vroeger detecteren?

Overlegschema
Herwerking

Sarah, Veerle en Filip hebben het huidige overlegschema herwerkt n.a.v. een
aantal klemtonen en verouderde termen. Je vindt het nieuwe ontwerp in bijlage.

Videoverhoor

Minderjarigen moeten voortaan via een videoverhoor verhoord worden. De
medewerkers die deze verhoren doen, zijn niet steeds beschikbaar. Daarom is het
van belang dat minderjarigen niet alleen aangifte komen doen, maar vergezeld
worden door een ouder of een begeleider van school.
Als begeleider kan je vragen om anoniem aangifte te doen, zodat je gegevens niet
in het PV opgenomen worden.
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Overlast aan handelszaken voor en na school
Meldingen

Er komen steeds meer meldingen bij politie over overlast aan de Markt en aan De
Knok. Ook de meldingen aan het station blijven. De meldingen gaan onder meer
over zwerfvuil en het rondhangen van jongeren aan de handelszaken waarbij ze
andere passanten hinderen.

Aanpak politie

Als er sprake is van baldadigheden, dan wordt de 101 verwittigd. De patrouille
komt dan langs. Het gebeurt uiteraard geregeld dat de situatie reeds
genormaliseerd is voor de politie ter plaatse is.
Vroeger konden de stadswachten ingezet worden om een oogje in het zeil te
houden. Er zijn echter momenteel geen stadswachten meer in Deinze.

Aanpak scholen

Scholen houden geregeld een oogje in het zeil in de buurt van de school. Wanneer
scholen weten welke leerlingen zich misdragen buiten school, spreken ze hen
daarop aan. Dat heeft vaak een groot effect. De scholen zijn dan ook vragende
partij om steeds op de hoogte gebracht te worden van moeilijkheden met
leerlingen buiten de school.

Aanpak handelaren

We verwachten het grootste effect wanneer handelaren op het moment zelf op
een rustige manier jongeren wijzen op hun storend gedrag. We willen handelaren
er op wijzen dat ze zelf een actieve rol kunnen spelen in de constructieve
oplossing van het probleem.

Positieve benadering

We willen leerlingen niet tegenhouden om voor en na school samen te komen.
We verwachten wel wederzijds respect tussen de leerlingen en hun omgeving.
Er bestaan heel wat campagnes rond respect. Filip onderzoekt of en hoe we die
kunnen gebruiken om zowel de jongeren als de handelaren aan te spreken.
Filip nodigt de jeugddienst en jeugdraad uit om hierin te participeren: als het
signaal van de jongeren zelf uitgaat, zal het meer gedragen worden.

Brief

Etienne en Filip stellen een brief op die gebruikt kan worden door Sarah om de
betrokken handelaren en omwonenden op de hoogte te brengen van de
bespreking van dit punt, de betrokkenheid van de scholen en de verdere stappen
die we willen zetten.

Skatepark

Schepen Van Hove merkt op dat er ook op andere momenten en op andere
plaatsen overlast is door hangjongeren. Onder meer op het nieuwe skatepark zijn
er meldingen van cannabisgebruik en zwerfvuil. Dat is onder meer hinderlijk voor
de ouders die gebruik maken van De Brieltuin.
Jeugd & School kan in die materie weinig betekenen. Filip geeft de melding door
aan Drugpunt en de jeugddienst: zij kunnen samen bekijken hoe die problematiek
best benaderd wordt.

Volgende vergadering

Maandag 28 mei, 9.30u tot 11.30u, J. Roggezaal dienstencentrum Leiespiegel
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Overlegkader school - politie
over grensoverschrijdend gedrag dat wordt ervaren als fysiek, psychisch of seksueel geweld,
wapenbezit, druggebruik, diefstal, intrafamiliaal geweld of verontrustende opvoedingssituaties
versie 5 februari 2018

!

101

Er is een vermoeden, de feiten zijn niet accuut,
er is geen onmiddellijk gevaar
anoniem

De feiten vergen een dringende ingreep,
er is acuut gevaar, heterdaad.

niet anoniem

leerlingenbegeleider
De school schakelt de politie in via het
noodnummer 101.
Maak een duidelĳke afspraak waar
de politie
precies verwacht wordt
en wie hen zal opwachten.

Politie Deinze - Zulte
Stadionlaan 22A, 9800 Deinze
09 381 41 00
www.politiedeinzezulte.be

overleg met sociale politie
cel leerlingencoaching
bespreking en opvolging situatie,
beslissingen over verdere aanpak
(CLB is steeds betrokken).

school ondersteunt leerling
en / of ouders om de stap
naar politie te zetten

AANGIFTE / KLACHT
in het onthaal van het
commissariaat

school zet zelf de stap
naar politie
Parket

Dienst sociale politie
Sarah De Valckenaere
09 381 41 71
socialepolitie@politiedeinzezulte.be

er wordt externe hulpverlening ingeschakeld

www.jeugdenschool.be/overlegkader

