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Spijbelactieplan
Nieuwe versie

Naar aanleiding van de nieuwe Vlaamse krachtlijnen voor de aanpak van spijbelen
hebben Sarah, Veerle en Filip het spijbelactieplan bijgewerkt.
Het resultaat is te vinden op www.jeugdenschool.be/spijbelen.
Begin september verspreiden we dit ontwerp aan de scholen voor feedback. Kort
nadien kunnen we het schema finaliseren en breder bekend maken.
Sinds 2013 is er een nauwe samenwerking tussen politie en de scholen in de
aanpak van de spijbelproblematiek. Deze aanpak werpt vruchten af, we willen dit
ook kenbaar maken in de pers.

PV

Er is al een PV opgesteld dit schooljaar, maar niet louter omwille van het
spijbelgedrag. Wanneer spijbelen erg extreem wordt, is er steeds een
onderliggende problematiek.
Het PV wordt doorgespeeld aan het parket. Op dat moment moeten wij de
situatie loslaten.

Inschakelen OCJ

Bij verontrustende situaties kan het OCJ (ondersteuningscentrum jeugdzorg)
ingeschakeld worden. Dat moet door de hulpverlening gebeuren, de politie kan
niet rechtstreeks beroep doen op het OCJ. Het parket kan wel het OCJ aanspreken.

Casusbespreking

Er bestaan verschillende systemen om met jongeren, hun omgeving, school en
betrokken hulpverleners een bespreking te houden. Dergelijke casusbespreking is
erg zinvol om de aanpak van de problemen vanuit verschillende hoeken op elkaar
af te stemmen. Het systeem is wel arbeidsintensief.
Een familienetwerkberaad is een bijeenkomst waarbij vooral familie, buren en
andere betrokkenen naar oplossingen zoeken.

Gerichte acties politie

Afgelopen vrijdag is er een gerichte actie geweest op spijbelen. Er zijn toen geen
spijbelaars gevonden. Er zullen meer acties volgen.
Wellicht waren er vrijdag ongewettigde afwezigheden. Dat betekent natuurlijk
niet dat die spijbelaars zich in Deinze ophouden.
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Sanctionerend
optreden

Het is bijzonder moeilijk voor school om om te gaan met erg hardnekkige
spijbelaars. Vanaf wanneer is het van belang om hierin sanctionerend op te
treden?
Op basis van bijzonder veel afwezigheden kan een diploma geweigerd worden.
De sancties die op het VTI gegeven worden, lijken erg veel effect te hebben.

Niet-sanctionerend
optreden

Heel wat spijbelproblemen kennen een onderliggende oorzaak. Om die te
benaderen, is hulp vaak eerder aangewezen dan sancties.
Kunnen we op de achterzijde van het schema een aantal inspirerende oplossingen
opnemen?
Binnen de cel leerlingencoaching zullen good practices verzameld worden die op
de website geplaatst worden ter inspiratie.

Preventief werken

De preventieve aanpak van afwezigheden is van groot belang. De essentie is: veel
leerkrachten betrekken, leerlingen snel aanspreken en ouders betrekken.
Hoe vroeger je actie kan ondernemen, hoe groter het effect. We willen de
basisscholen betrekken bij de aanpak van problematische afwezigheden.

Verdere aanpak

Volgende vergadering (16/10)




Finaliseren we het schema en kijken we hoe we het op de scholen
kenbaar kunnen maken.
Gaan we na hoe we de basisscholen zinvol kunnen betrekken.
Bekijken we hoe we onze aanpak aan de brede bevolking kenbaar
kunnen maken.
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Drugbeleid secundaire scholen
Situering

Vanuit verschillende hoeken wordt melding gemaakt van een toenemend
druggebruik bij jongeren.
De secundaire scholen in Deinze werken intensief rond deze problematiek. Het
drugbeleid dat daarbij aan de basis ligt, is ondertussen enkele jaren oud.
Het thema werd aangehaald op het Lokaal Overleg Drugs.



Rol politie

We willen komen tot een schooloverstijgend hernieuwd drugbeleid.
We willen nagaan welke rol de politie hierin kan spelen.

De aanpak van drugproblemen is één van de prioriteiten in het zonaal
veiligheidsplan van politiezone Deinze-Zulte. Er bestaat een specifiek actieplan
met daarin


Een preventief luik (vooral gericht op het PAD in het basisonderwijs, in
samenwerking met Drugpunt).
 Een repressief luik (zowel gericht op dealers als op gebruikers).
Daarnaast kan de sociale politie een ondersteunende rol spelen, vooral om
gebruikers naar de hulpverlening te oriënteren.
Samenwerking

Een goed drugbeleid stemt preventie, begeleiding en handhaving op elkaar af. Een
nieuw drugbeleid kan best school overstijgend, met nadrukkelijke betrokkenheid
van Drugpunt en van politie opgesteld worden.

Contextueel overleg

Wat kan je doen als school wanneer alle middelen uitgeput lijken?
Is het mogelijk om een overleg tussen school, sociale politie en Drugpunt te
creëren bij druggebruik?
Drugpunt kan hier zeker aan meewerken. In het verleden is er al overleg geweest
tussen leerlingenbegeleiding, Drugpunt, ouders en leerlingen. Noodzakelijke
voorwaarde is dat de leerling voldoende vertrouwen moet hebben in de
drugbegeleider om in zo’n open gesprek in te stappen.
Een contextueel overleg is bij alle problematieken een mogelijkheid. We nemen
dit op in ons overlegschema.

Drugcontract

Kunnen we komen tot een school overstijgend drugcontract waarin een aantal
afspraken met drug gebruikende leerlingen opgenomen worden (bijvoorbeeld:
begeleiding bij Drugpunt, opvolging door dokter, …)?
De sociale politie kan hierin betrokken worden, maar wellicht is dat niet steeds
nuttig.

Verdere aanpak

De verdere aanpak zal gebeuren in de schoot van een ad-hoc werkgroep die
ondersteund wordt vanuit Drugpunt.

Volgende vergadering





Woensdag 20 september, 9.00u – 12.00u – preventieadviseurs
Maandag 16 oktober, 9.30u – 11.30u – spijbelactieplan
Maandag 5 februari, 9.30u – 11.30u
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