Samenwerking scholen - politie
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Bespreking Vlaamse krachtlijnnota
Doelstelling

Scholen en het CLB zijn de belangrijkste actoren om ervoor te zorgen dat het
leerrecht van de jongere wordt gewaarborgd.

Gewettigd afwezigen

Jongeren zijn soms gewettigd afwezig door een doktersbriefje terwijl er toch
twijfel over deze wettiging kan ontstaan. Tania gaf aan dat ze dit al twee maal
opgelost heeft door de persoon te laten contacteren door een arts van het CLB.
Susan gaf aan dat ze in het verleden contact had opgenomen met de Orde van
geneesheren omdat de wettiging steeds werd uitgeschreven door dezelfde
dokters.
Er werd aangegeven dat er al informatie gegeven werd vanuit lagere scholen
wanneer men vermoedens had dat deze situatie al langer aansleepte.

Derde
betalingssysteem

Veel mensen kennen het derde betalingssysteem niet. Er werd geconcludeerd dat
er inspanningen gedaan moeten worden om het systeem kenbaarder te maken.
Zo kwamen de ideeën naar voor om in scholen informatie te geven rond het
systeem of om de leerlingen van het 6de middelbaar zelf warm te maken om de
stap naar het OCMW te zetten. Het OCMW wordt nog steeds als hoogdrempelig
ervaren.

Aanvraag
schooltoelagen

Het Erasmusatheneum heeft een tekort aan aanvraagformulieren voor
schooltoelagen. Campus Leiepoort Sint-Theresia heeft een overschot en bezorgd
de overschot aan aanvraagformulieren het Erasmusatheneum.
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Generatie 2020

Uit de gesprekken van generatie 2020 kwamen er drie grote punten naar voor.
Het eerste punt is dat er een bijzondere nood is aan psychotherapeutische hulp.
De onwetendheid en bereikbaarheid van de ouders kwam ook naar voor en als
laatste werd de aanpak van de spijbelproblematiek ter sprake gesteld. Hierbij
volgt de school de registratie bij + wat ze ermee doen.

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.
Moet er intensiever samengewerkt worden met de basisscholen?

Schema
spijbelactieplan

Omtrent de standaardbrief aan de ouders (in bijlage 1 in het draaiboek) is het
zinvol om Marianne daarvan op de hoogte te houden. Zo is het voor haar
interessant om haar in te lichten zodat er al een basis is wanneer er een
huisbezoek plaatsvindt.
Bij deel 2 over het ernstig spijbelgedrag wordt er niets gewijzigd.

Communicatie

Er werd gesteld dat er te weinig informatie doorgegeven wordt van het CLB uit
naar de scholen toe. Er werd aangegeven dat scholen graag een minimum aan
informatie zouden verkrijgen in verband met het contact tussen een welbepaalde
leerling en het CLB. Het zou al een grote stap vormen wanneer het CLB zou
doorgeven dat een leerling in de hulpverlening zit. Het CLB zal niet communiceren
wanneer ouders daar geen toestemming voor geven.

Casuïstiek

In de vergadering zijn er kort een vijftal casussen aangebracht. Twee in verband
met diefstallen, waarbij er geconcludeerd werd dat de school zelf moet inschatten
of het aangegeven wordt. Wanneer men een sterk vermoeden heeft van de dader,
kan men dit doorgeven aan de politie.
Er werd ook nog een casus aangebracht rond een vechtpartij waarbij aangegeven
werd dat dit door de scholen zelf kan opgelost worden. Een vechtpartij gaat enkel
naar het parket wanneer er een serieus probleem aan de oorsprong van ligt.
De laatste casussen gingen over een situatie waarbij handtastelijkheden werden
gemeld en een andere situatie ging over pornografisch materiaal. Bij de situatie
van de handtastelijkheden werd er gesteld dat dit best zo veel mogelijk opgelost
kan worden binnen de school. De situatie met het pornografisch materiaal
waarbij een meisje foto’s trok van zichzelf en waarbij de moeder zelf lachte met
deze foto’s zou wel verder opgevolgd kunnen worden door de sociale dienst van
de politie.
We maken ook de volgende vergadering tijd om casussen te bespreken.

Volgende vergadering

• 23 mei 2016
In JC Brieljant van 9.30u tot 11.30u.
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