Samenwerking scholen - politie
24 september 2018
Aanwezig

Susan De Coninck (Erasmusatheneum), Sarah De Valckenaere (dienst sociale politie DeinzeZulte), Tania Van Helleputte (VTI Deinze), Jolien De Wispelaere (jeugddienst Deinze), Veerle
Schoors (VCLB), Klaas Vandewalle (Leiepoort campus Sint-Hendrik), Willem David
(Leiepoort campus Sint-Vincentius), Etienne Carrette (voorzitter), Filip Claeys (dienst
onderwijs)
Jolien De Wispelaere is jeugdconsulent in Deinze en zal voortaan de werking van Jeugd &
School opvolgen. Welkom Jolien!

Verontschuldigd

Hilya Haspeslagh (netwerk samen tegen schooluitval), Trees Van Hove (schepen van
onderwijs)

Vorig verslag

goedgekeurd

Opvolging vorig verslag
RTJ De Tafels

RTJ De Tafels is opgestart. Deelname van politie is mogelijk als de cliënt er mee
akkoord gaat. Eind oktober, begin november zal het project van start gaan en ruim
gecommuniceerd worden. Zie www.rtjdetafels.be.

Afwezigheden
basisonderwijs

Op drie oktober zien Etienne en Filip Eddy Raes en Valerie Verstraeten. Ze gaan de
zorg rond (de registratie van) afwezigheden mee opnemen in dat overleg.

Overlegkader
Blijvende aandacht

Het vernieuwde overlegkader is te vinden op
www.jeugdenschool.be/overlegkader.html.
We willen dit kader blijvend onder de aandacht brengen op de scholen. Er zijn A3afdrukken beschikbaar om bvb op het secretariaat en de leraarskamer te hangen.
We brengen het overlegkader aan bod op
- De cel leerlingencoaching (Veerle)
- Codi (Tania neemt op met Sam)
- Binnen het gemeenschapsonderwijs (Susan)
- Evt. op personeelsvergaderingen

Vaste contactpersoon

Een vaste contactpersoon voor politie op school is aangewezen. In praktijk is dit in
de secundaire scholen zo. In de basisscholen is zich dat aan het ontwikkelen.
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Campagne
Brief

In bijlage vind je de brief die naar alle betrokkenen met klachten ging. Met de
brief werden ook de contactgegevens van de scholen verspreid. Dat is van belang
om kort op de bal te kunnen spelen.

Presentatie

In bijlage vind je de presentatie met een aanzet om tot een campagne te komen.

Uitgangspunt

De grondvraag is een waarderende houding: respect voor elkaar. Dit past binnen
deze problematiek, voor het station, binnen het charter Generatie 2020.
De vraag naar wederzijds respect leeft ook bij de jongeren. Kunnen we met dit
gegeven aan de slag?
We willen bewaken dat de campagne positief blijft.

Betrokkenheid

Een dergelijke campagne heeft de meeste kans op slagen wanneer de doelgroep
van bij de aanvang betrokken is, i.c.:



Leerlingen betrekken

Werkgroep

De handelaren.
Kan dit via Deinze winkelstad? Is er budget voor dergelijke campagnes?
Filip informeert bij de centrummanager.
De leerlingen.

Het is niet evident om jongeren in een dergelijk opzet te betrekken.
We kunnen via de leerlingenraden werken, maar dit is een zeer beperkte
vertegenwoordiging.
Het is evenmin evident om dit project binnen een school op te nemen. De tijd is
sowieso erg beperkt en het enthousiasme voor dergelijke projecten is niet steeds
groot. De rol van een trekkende figuur is bijzonder belangrijk.



Kunnen we een schooloverstijgend werkgroepje samenstellen om hier
verder mee aan de slag te gaan? Willem neemt deze vraag mee naar Jana
Oppeel van Leiepoort campus Sint-Theresia.
Kunnen we de leerlingenraden vragen om eens te brainstormen rond het
thema “wederzijds respect in een waarderende stad”?
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Varia
Rode Neuzen

De Rode Neuzencampagne staat in het teken van psychisch welbevinden op
school. Op Leiepoort campus Sint-Hendrik en het VTI zijn er projecten geweest die
gelinkt waren aan Rode Neuzen.

Drugproblemen

Er zijn opnieuw meldingen van druggebruik aan het station. Ouders maken zich
(opnieuw) ongerust. Er zijn nog geen meldingen van jongeren die lastiggevallen
worden, maar het dealen en gebruiken gebeurt zeer openlijk.
Ook vechtpartijen en afpersing zijn geregeld aan de orde. De omgeving is op dit
ogenblik niet aangenaam.



Filip meldt dit aan schepen De Neve en burgemeester Vermeulen.
Etienne zet dit punt op de agenda van het Lokaal Overleg Drugs.

Drugpunt

Drugpunt is uiteraard welkom op Jeugd & School, maar we moeten opletten dat
we geen te grote overlap met het LOD creëren. We houden in het oog dat
Drugpunt en het LOD betrokken is bij druggerelateerde problematieken.

Outreachend werken

Outreachend werken kan een belangrijke rol spelen om de waarderende
benadering van jongeren op school ook buiten de school in praktijk te brengen.
Het is moeilijk om invloed te hebben op de sfeer aan het station als er enkel een
repressieve aanpak mogelijk is. Er zijn immers verschillende aspecten in de
problematiek:


De problematiek rond dealen moet repressief aangepakt worden, dit is
een taak van politie.
 Het onveiligheidsgevoel bij leerlingen moeten we ook preventief kunnen
aanpakken. Sommige ouders noemen dit als reden om niet naar Deinze te
komen. Op langere termijn hebben is een outreachende aanpak nodig.
 We willen blijvend aandacht hebben voor de hulpvraag van
(druggebruikende) jongeren. Het vroeginterventieaanbod van Drugpunt
speelt hierin een belangrijke rol.
Het is jammer dat de stadswachten niet meer actief zijn. Ook dit gegeven pleit
voor een vervangende outreachende aanpak.
Volgende vergadering

Maandag 12 november,
9.30 u – 11.30 u,
dienstencentrum Leiespiegel, J. Roggezaal
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Deinze - Zulte

CONTACTPERSOON

ONS KENMERK

UW KENMERK

DATUM

26 april 2018

Sarah De Valckenaere
Dienst sociale politie
Sociale.politie@politiedeinzezulte.be

Melding van overlast door jongeren

Geachte heer
Geachte mevrouw

Op maandag 5 februari 2018 was er binnen Jeugd & School Deinze overleg tussen afgevaardigden van de
scholen voor secundair onderwijs, de Centra voor Leerlingenbegeleiding, de lokale politiezone Deinze-Zulte en
Stad Deinze over meldingen van overlast door schoolgaande jongeren.
We besteden aandacht aan uw melding van storend gedrag door schoolgaande jongeren en volgen deze
situatie verder op. Het is onze bedoeling om met alle mogelijke benaderingen jongeren te brengen tot inzicht
en bijsturing. We kunnen elkaar hierin aanvullen.
Onze adviezen:



bij vandalisme, diefstal, agressie, grensoverschrijdend gedrag: contacteer de politie op het nummer
101.
bij storend gedrag van schoolgaande jongeren:
o ziet u zelf de kans om met de betrokken jongeren in overleg te gaan? De kans dat ze hun
gedrag aanpassen is het grootst als ze op het moment zelf aangesproken worden.
o als u weet waar de leerlingen die storend gedrag vertonen school lopen, contacteer dan
gerust de verantwoordelijke van de school. Alle scholen hebben zich geëngageerd om deze
leerlingen aan te spreken. U vindt de contactgegevens in bijlage.

We onderzoeken de mogelijkheid om een campagne te organiseren om wederzijds respect te stimuleren. We
wensen daarbij de jongeren te betrekken, zodat ze deel worden van de oplossing.

Met vriendelijke groet

Voor Politie Deinze-Zulte,

Sarah De Valckenaere
diensthoofd dienst sociale politie

Voor Jeugd & School Deinze,

Trees Van Hove
schepen van onderwijs

Etienne Carrette
voorzitter Jeugd & School

Deinze - Zulte

Contactgegevens secundaire scholen i.v.m. overlast door leerlingen

VTI Deinze
Sam Heyerick, directeur

Leiepoort campus Sint-Vincentius
Willem David, leerlingenbegeleider

Leiepoort campus Sint-Theresia
Amke Van Parys, leerlingenbegeleider
(vraag bij afwezigheid naar het
leerlingensecretariaat)
Leiepoort campus Sint-Hendrik
Klaas Vandewalle, leerlingenbegeleider

Erasmusatheneum Deinze
campus Volhardingslaan
campus P. Benoitlaan

09 381 60 80
directie@vtideinze.be

09 381 63 67
daw@sintvincentiusdeinze.be

09 381 51 21
leerlingenbegeleider@sinttheresiadeinze.be

09 386 13 76
klaas.vandewalle@sinthendrikdeinze.be

09 381 56 00
09 381 55 00

Campagne leerlingen
centrum
“Jij mag er zijn”

Situering
• Meldingen van last, vooral door handelaren
• Zwerfvuil
• Lawaai, drukte
• Moeilijke doorgang
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Doel
• Aan de hand van een campagne of actie
• een positief klimaat creëren
• waarin leerlingen, inwoners, handelaren en passanten
• zich bewust van elkaar
• met wederzijds respect
• in het centrum van Deinze aanwezig zijn

• Is een campagne wenselijk?
• Klopt ons doel?
• Kunnen we leerlingen inschakelen
• Om tot een campagne te komen?
• Om een campagne te realiseren?
• Om anderen bewust te maken?
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