Samenwerking scholen - politie
12 november 2018
Aanwezig

Tania Van Helleputte (VTI Deinze), Klaas Vandewalle (Leiepoort campus Sint-Hendrik),
Willem David (Leiepoort campus Sint-Vincentius), Etienne Carrette (voorzitter), Filip
Claeys (dienst onderwijs stad Deinze), Amke Van Parys (Leiepoort campus Sint-Theresia),
Sarah De Valckenaere (dienst sociale politie PZ Deinze-Zulte), Veerle Schoors (VCLB),
Bromtë Rogge (stagiair dienst sociale politie), Susan De Coninck (Erasmusatheneum),
Ellen Van Lancker (Emmaüs Machelen), Trees Van Hove (schepen van onderwijs)

Verontschuldigd

Hilya Haspeslagh (netwerk samen tegen schooluitval), Jolien De Wispelaere (jeugddienst
Deinze), Raymonde Van Wettere (CLB-GO!)

Opvolging vorig verslag
RTJ De Tafels

Het project is begin november opgestart, er zijn nu aanmeldingen mogelijk. De
eerste 2 tafels hebben ondertussen plaatsgevonden.
Volgende week staat een uitgebreidere toelichting op de agenda van Jeugd &
School DeMo.

Afwezigheden
basisonderwijs

De afwezigheden kwamen niet ter sprake op het overleg met Eddy Raes en
Valerie Verstraeten. We nemen het onderwerp tijdens een komend overleg op.

Drugproblematiek station
Lokaal Overleg Drugs

Toename drugproblemen

De problematiek kwam kort ter sprake op het LOD. Daar werd verwezen naar
een werkgroep die rond de stationsbuurt actief is. Daarnaast kwam ook de optie
om outreachend te werken aan bod.
Het Lokaal Overleg Drugs is een zeer breed forum, er zijn veel deelnemers die
niet betrokken zijn bij de besproken problematieken, waardoor er weinig
concrete stappen gezet worden. Veel onderwerpen komen steeds opnieuw aan
bod, wat weinig zinvol is. Mogelijk is het interessanter om in Deinze gerichter
per doelgroep te werken en de fora die binnen die doelgroepen bestaan te
gebruiken.
Etienne bespreekt deze bedenking met Drugpunt.


We merken een steeds zwaarder druggebruik bij steeds jongere
kinderen.
 We merken een toename van het openlijk druggebruik en drughandel in
de stationsbuurt, vaak gelinkt aan spijbelgedrag.
De huidige aanpak van de drugproblematiek in de stationsbuurt staat in schril
contrast met de aanpak op school. Op die manier worden preventie-initiatieven
ondermijnd: preventieve boodschappen verliezen aan kracht als ze niet overal
van toepassing zijn.
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Medewerkers

We merken dat noch de politie, noch Drugpunt voldoende medewerkers
hebben om deze problematiek grondig aan te pakken.
Vanuit de scholen is er hierover grote bezorgdheid.

Vaststelling toename ernstige problematieken bij leerlingen
Signalen

Zowel vanuit de basisscholen als vanuit de secundaire scholen krijgen we
geregeld signalen over de toename (op steeds jongere leeftijd) van
 Het aantal kinderen in complexe gezinssituaties
 Intrafamiliaal geweld
 (extreme) armoede
Deze signalen kwamen eerder ter sprake op een directieoverleg en werden door
alle scholen bevestigd.

Cijfergeggevens

De CLB’s hebben cijfergegevens over verontrustende situaties. Het is interessant
om na te gaan in hoeverre deze cijfers de signalen bevestigen.
Daarnaast bestaan er steeds zinvollere cijfers over bijvoorbeeld armoede. Filip
vraagt de cijfers voor Deinze op.

Preventie politie

De politie voert ook geregeld preventieve acties. Binnenkort zijn ze op de Markt
te vinden met een campagne om intrafamiliaal geweld bespreekbaar te maken.

Uitbreiding politiezone

Politiezone Deinze-Zulte wordt een stuk groter door de fusie met Nevele.
Daarnaast is er ook een uitbreiding met Lievegem, waardoor de zone plots erg
uitgestrekt wordt en heel wat verschillende scholen kent.

Uitbreiding dienst sociale
politie

Ook de dienst sociale politie breidt uit. Er komen 2 extra (full-time)
medewerkers, die opereren vanuit Deinze en Lievegem.

Bezorgdheid

We merken dat de uitbreiding van de dienst sociale politie niet in verhouding is
met de uitbreiding van de politiezone. Daarenboven zorgt de toename van het
aantal scholen en de toename van het aantal ernstige gezinsproblematieken
voor een mogelijke overbevraging van de dienst sociale politie.
Voor de scholen is een vlot contact met de dienst sociale politie al meermaals
van groot belang gebleken. We merken dat de vlotte samenwerking onder druk
staat.

Alarmbel

Het is tijd om aan de alarmbel te trekken.
We uiten vanuit de scholen en CLB’s onze bezorgdheid over
- De drugproblematiek aan het station
- De toename van het aantal complexe gezinsproblematieken
- De mogelijke overbevraging van de dienst sociale politie.
Etienne en Filip stellen een brief op en leggen hem voor aan de directies.
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Campagne
Klachten

In hoeverre zijn er op dit moment klachten over storende jongeren in het
centrum?

Betrokkenheid ouders

Op Leiepoort campus Sint-Theresia zijn de ouders van leerlingen die storend
gedrag toonden op de Markt aangeschreven (vlak voor de vakantie).
Voor sommigen had dit een positief effect. De moeilijkste leerlingen bevinden zich
echter in een problematische situatie met weinig betrokkenheid van de ouders.
We lopen dan vast in de aanpak van deze problemen. Ook een repressieve aanpak
vanuit politie is beperkt, op den duur is het voor de betrokken jongeren een
spelletje.
Er zijn uiteraard ook leerlingen uit andere scholen die mee betrokken zijn. Het is
goed om al deze jongeren op dezelfde manier te benaderen.

Signaal

Ook dit past in het signaal aan het bestuur: de situatie is ernstiger dan in de eerste
instantie ingeschat wordt

Campagne

We stellen op dit moment geen brede campagne op. Het is beter om betrokken
jongeren rechtstreeks aan te spreken.

Brief

We herwerken de oorspronkelijke brief om hem ook in de toekomst te kunnen
gebruiken. We brengen de aangepaste brief en aanpak ter kennisgeving in het
schepencollege.

Varia
Aandachtspunt bij
meldingen

Als scholen contact nemen met Sarah en een naam noemen waarbij strafbare
feiten aan het licht komen, dan moeten er verdere stappen gezet worden (i.c.
opstellen van een proces verbaal, met een verklaring door de school). Bij een
anonieme casusbespreking hoeft dit niet. Dit staat ook duidelijk in het
overlegkader.
Bij een verontrustende situatie gaat er vaak een huisbezoek zijn. Voor
betrokkenen leeft dan de vraag hoe de politie op de hoogte is. Er kan uiteraard
steeds meegegeven worden dat de school ongerust is.

Blikopener

Er staat een artikel in De Standaard over alternatieve straffen, waarbij ook
Blikopener aan bod komt, met een eerder negatieve, zie
http://www.standaard.be/cnt/dmf20181110_03933337.
Bruno Vanobbergen gaf een kritische, maar genuanceerdere commentaar.
Filip is bezig met een nota over Blikopener. Die komt volgende week aan bod
tijdens Jeugd & School DeMo. Als de nota afgewerkt is, bezorgen we hem ook aan
Bruno Vanobbergen.
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Verkeersweken

In maart vinden de verkeersweken plaats in Deinze. De verkeersweken zijn een
initiatief van VSV, de praktische organisatie gebeurt door Filip.
Is het mogelijk om dit initiatief volgende schooljaren te vervroegen zodat we
kunnen inspelen op zichtbaarheidsacties?
Dat kan, maar is sterk afhankelijk van de kalender van VSV en de mogelijkheden
van school. Dit is de kortste semester, het is niet evident om hier nog meer dagen
vrij te maken voor extra initiatieven. Daarenboven is het zinvol om
verkeersinitiatieven te spreiden in de loop van een schooljaar.
Iedere school stuurt de kalender met hun verkeersinitiatieven door. In de planning
van volgend schooljaar nemen we bovenstaande vraag opnieuw op.

Volgende vergadering

11 februari 2018,
9.30u – 11.30u,
dienstencentrum Leiespiegel
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