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CONTRACT
The Ears maken met hun begeleiders en met het Sint-Jozefsinstituut een aantal afspraken
die je hieronder vindt :















De vertrouwensleerlingen houden beurtelings permanentie. Dit doen ze deels in het
lokaal en deels op de speelplaats.
Van de vertrouwensleerlingen die permanentie doen wordt verwacht dat ze met (max.)
twee zijn.
De vertrouwensleerlingen nemen hun taak als peter/meter van de eerstejaars serieus,
maar nemen niet de rol van leerkracht op zich. Ze overleggen regelmatig met de
klasleraars van hun klas.
Voor projecten in de school, acties, enz. treden de vertrouwensleerlingen op als groep.
Ze ondernemen pas iets naar buitenstaanders toe na groepsoverleg.
De vertrouwensleerlingen nemen regelmatig deel aan de overlegmomenten, aan
vormingsmomenten en aan de acties omdat ze noodzakelijk zijn voor een goede
werking. Indien ze dit engagement niet kunnen opbrengen, kunnen ze gevraagd worden
de groep te verlaten.
De vertrouwensleerlingen zijn gebonden aan zwijgplicht i.v.m. zaken die hen zijn
toevertrouwd. Indien zij om een of andere reden uit het project willen stappen, moeten
ze zich blijven houden aan die zwijgplicht.
De vertrouwensleerlingen beloven echter geen geheimhouding tijdens hun gesprekken,
omdat het zo soms onmogelijk wordt om constructief te werken. Wanneer ze de
problemen van een leerling met iemand anders bespreken, brengen ze de betrokken
leerling hiervan wel op de hoogte.
Indien de vertrouwensleerlingen te maken krijgen met problemen waar ze zelf geen raad
mee weten of waar ze eens over willen praten, doen ze een beroep op hun begeleiders,
de leerlingbegeleiders of een andere hulpverlenende instelling. Ze doen dat sowieso als
het om ernstige problemen gaat. Ze brengen de betrokken leerling en de begeleiders
hiervan op de hoogte.
Tijdens de overlegmomenten hanteren de vertrouwensleerlingen een gedeelde
geheimhouding. Persoonlijke zaken over leerlingen komen alleen ter sprake als ze
relevant zijn voor de bespreking van het probleem. Deze gegevens zijn strikt
vertrouwelijk en blijven dus binnen de groep. De vertrouwensleerlingen noteren een kort
verslag van elk gesprek. Die nota’s steken ze in een algemene kaft of geven ze door aan
Lindsay Peers. Ook kleine gesprekken op de speelplaats of via mail, facebook…
proberen ze kort te noteren in de kaft of geven ze via mail door. Lindsay verzamelt alle
info over de gesprekken in dat document dat de Ears kunnen raadplegen. De andere
vertrouwensleerlingen en de begeleiders beloven dat alle informatie die in het document
staat strikt persoonlijk is. Buiten de groep wordt hier nooit over gepraat.
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