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FLUO-XIU projecten overzicht per school schooljaar 2010-2011 
 
 
Naam school, plaats Projecten 

ATHENEUM POTTELBERG, Kortrijk 

-Organisatie van Fluo-moment op donderdag 18 november 2010 om 10.00 uur: tijdens de 
pauze krijgt elke leerling gratis een fluo-rugzakhoes met het logo en de naam van de school 
op. Daarna wordt tijdens het derde lesuur een XIU-foto genomen met alle leerlingen. 
-Iedereen op school mag vanaf 19 november 2010 foto’s nemen van (mede)leerlingen die 
duidelijk de fluo-rugzakhoes, of andere fluoaccenten, gebruiken en / of dragen om naar school 
te komen. Wees creatief, laat jullie gaan! 
-De leerlingenraad zal als jury de beste foto’s uitkiezen en de prijzen van XIU toekennen (o.a. 
koptelefoon, slabwrap, aankoopbonnen…) op vrijdag 11 februari 2011. 
-Alle binnenkomende foto’s zullen tot dan permanent getoond worden. 

  

ATHENEUM WISPELBERG, Gent 

 

-Onze actiedag valt op 19/11/2010. Jongeren komen in fluo verkleed naar school. 

-Na de kerstvakantie kunnen we een nieuwe vleugel betrekken. Daarin hebben we een 
ondergrondse fietsparkeerplaats. Wij willen namelijk ook het fietsen bevorderen, vandaar onze 
grote interesse voor de veiligheid. Zo beschikken wij over 40 schoolfietsen, die wekelijks 
gebruikt worden om naar de wielerpiste Eddy Merckx te fietsen (door de verbouwingen konden 
we meer dan 2 jaar lang niet over onze eigen turnzaal beschikken). Bij de fietsen hoort voor 
elke leerling ook een fluohesje natuurlijk.  

  

DON BOSCOCOLLEGE, Kortrijk 

- leerlingenraad van de 1e graad wordt aangesproken ivm XIU week.  
- 1e jaar wordt gevraagd om per klas een fluo-foto te maken (in een originele outfit, een 
originele locatie in de school, …) Foto's worden op een XIU - bord verzameld. Uit die 
verzameling wordt dat de winnaar gekozen die doorgestuurd wordt naar XIU. 
-' Met fluo ben je gezien' actie.  
- controle van de hesjes aan de schoolpoort (reeds 6e jaar op rij!!) 
- 100 filmtickets uitdelen aan leerlingen uit de 1e en 2e graad ,  
- leerlingen uit de 3e graad kunnen sparen voor een cd of boekenbon.  
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IHK, Ardooie 

-Wall of shame: muurkrant van 8 m waarop verkeersongelukken met jongeren worden 
gekleefd 

-Warme wafels en chocolademelk op 2/12 voor fluodragers 

-Presentatie van de foute show – 5e jaars namen foto’s van verkeersgevaarlijke punten 

  

IMMACULATA, St-Michiels Brugge 

-Motivatie via interne kanalen (projectie, smartschool, klasbezoek, affiches in gangen en 
klassen) 

-Twee acties aan de schoolpoort: wie een fluohesje aanheeft, krijgt een fluostift en een 
geschenkbon voor een flover 

  

MIDDENSCHOOL DE PELICHY, 
Izegem 

 

-Na de herfstvakantie starten wij met wekelijks onaangekondigde controles op het dragen van 
een fluohesje. Actie loopt tot en met 25/02/2011. De controles gebeuren door lln van het 2e 
jaar MW.Lln die een volle spaarkaart hebben krijgen een bioscoopticket. Indien er heel veel 
zijn verloten wij de bioscooptickets.  

-11/2/11: leerlingen met fluojasje krijgen geel fluokaart die ze over de middag kunnen inruilen 
voor gele fluostift 

   

MONTFORT COLLEGE ROTSELAAR 

-Enquête naar alle ouders om ons een idee te vormen over het gebruik van de fiets, fluo, helm 
en de knelpunten van en naar school. 
-Fluo rugzakhoezen aangekocht voor alle eerstejaars (uitgedeeld tijdens de 
kennismakingsdagen in september door de peters en meters (=6de jaars) van de klas) 
-Fluo rugzakhoezen ter beschikking van alle andere leerlingen aan kostprijs 
-XIU  actie  op ma 18, di 19 en woe 20 oktober  

o Exacte data gecommuniceerd, peters en meters gaan in “hun” klas de actie 
aankondigen en stimuleren 

o iedere fietser met fluo en / of helm krijgt 1, resp. 2, bonnetjes 
o bonnetjes worden uitgedeeld door leerlingen van de leerlingenraad  i.s.m. 

ouderraad 
o Via de tombola zijn niet alleen individuele prijzen (fnac bon) te winnen, maar 
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ook klasprijzen voor de best presterende klassen 
(1 prijs per graad zodat zeker de hogere jaren aan bod kwamen). 

-XIU actie 24, 25 en 29 november  
o Exacte data niet gecommuniceerd, verrassingseffect 
o Iedere fietser met fluo en / of helm krijgt 1, resp. 2 , bonnetjes 
o Tombola met individuele prijzen (filmticket) en klasprijs voor alle klassen die de 

norm halen  
(norm = 1/3de van de te winnen bonnetjes verzamelen) 

-XIU actie week van 7 februari 
o Leerlingenraad : iedere fietser met fluo en / of helm krijgt 1, resp. 2 , 

snoepzakjes 
o Ouderraad : iedere fietser met fluo en/of helm krijgt 1, resp. 2 

consumptiebonnetjes voor de leerlingenbar 
o bonnetjes worden uitgedeeld door leerlingen van de leerlingenraad i.s.m. 

ouderraad 

  

INSTITUUT SPES NOSTRA, Heule 

-Huizen in straat krijgen een XIU-affiche. Op de achterkant staat een oproep zoveel mogelijk 
affiches uit te hangen 

-Wall of shame: krantenartikels en foto’s worden aangebracht van verkeersongevallen 

-Uitwerken van ludiek startmoment rond Wall of Shame na herfstvakantie 

-Aankoop fluo boekentashesje = verplicht  

-Onaangekondigde controle- persoonlijke en klassikale prijzen 

-Foto’s ook buiten de schoolmuren van fietsend jongeren in fluo 

 -  

INSTITUUT SPES NOSTRA, Kuurne -Voert fluocontroles, deelt per week een aantal prijzen uit(oa filmticket) 

  

KONINKLIJK ATHENEUM, Waregem 

-Brief opgesteld 

-Elke dag projectie van films 

-Chocomelk voor fluodragers 
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OLV TER DUINEN, Knokke Heist 

-Op 16 november hadden wij een activiteit gepland rond XIU. Via deze link kunt u het filmpje 
bekijken van de actie. 
http://vimeo.com/17160117 
-Er staat eveneens (binnenkort) een artikeltje met foto's op de site van de school. (olvtd- 
nieuws) 
+ er wordt ook bericht gegeven in het krantje (af-zender) van de school.  

  

OLV VLAANDEREN LYCEUM, Kortrijk 

-Op 15/11 en 17/11 sensibiliseringsactie aan de fietskelder-aanbrengen van fluo-reflecterende 
stickers op de spatborden van de fietsen. 

-Groepsuitstappen per fiets in fluo 

-29/11: onaangekondigd uitdelen van prijzenpakket “laat Vlaanderen en omgeving fluo 
kleuren” 

-23/12: Uitdeling gratis filmtickets door de ouderraad aan leerlingen die op weg naar school in 
fluo gespot worden bij onaangekondigde controle 

-januari: beloning van fluoleerlingen met cakejes 

-11/2/11: 12-urenloop voor Make-A-wish gelinkt aan een XIU-actie: alle leerlingen lopen 
verplicht in fluo en dit op een zo origineel mogelijke manier. XIU-ouders komen ’s avonds naar 
de 12-urenloop om op geregelde tijdstippen filmtickets te verloten. Een prijs van school voor 
de meest originele fluolopers 

  

PLEINSCHOOL, alle kanten, Kortrijk 

-Fluoketting met 1700 leerlingen rond het Plein en alle straten die de 3 PLeinschoolkanten 
verbindt met elkaar 
-Er werd chocomelk ingeschonken in het Plein en bedeeld nadat de leerlingen de XIU-ketting 
hebben gevormd. 
-Link naar TV reportage op WTV: http://www.focus-wtv.tv/programma/wtv/fluoketting-kortrijk 

  

PLEINSCHOOL, Groeningekant, 
Kortrijk 

-Alle leerlingen krijgen fluojas met logo school (1e graad) 
-Wekelijkse controle met school en ouderraad 
-Controlekaarten, de winnende klas krijgt een pannenkoekenfestijn ;  
-Alle fluoleerlingen mogen naar de fluofuif 
- Naar aanleiding van de XIU-dag krijgen de leerlingen aan de GK bij de fluocontrole een klein 
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skateboard om aan hun sleutels te hangen! 
- Een klas (2G06) maakt een levende fiets met fietsen en daarnaast leerlingen in fluohesje. Ze 
komen dit opnemen en zal dienen als klip voor TMF. 
-Op 11/2/11 ontvangen de fluo-leerlingen een fluo-geschenkje van de ouderraad  

  

PTI, Kortrijk 

-Plannen verschillende fluoacties binnen de school 

-Leerlingenraad organiseert uit zichzelf acties rond fietsveilige school 

-Groepsuitstap in fluo 

  

ST AMANDSCOLLEGE, Collegewijk, 
Harelbeke  

-Foto van XIU groep 

-Controles aan de schoolpoort 

-Speciaal effect rond fluo met 1e en 2e jaars 

  

ST AMANDSCOLLEGE, 
Diksmuidekaai, Kortrijk 

-Aankoop van 1000 hesjes met logo van de school 

-Op elke groepsuitstap wordt fluojasjes gedragen 

  

ST AMANDSCOLLEGE, Zuid, Kortrijk 

 

-fluoacties ism OC: e respons was groot en de fluobags vielen op! 

-de jongens die op de foto van vrijdag staan ook, die kregen op school een slapwrap. 

-Fluocontrole + controles van lichten 

-2 videofilmpjes werden vertoond 

-Organisatie van een quiz 

-School koopt fluohesjes aan 
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ST AMANDSCOLLEGE,H. Hart, 
Harelbeke  

- Op vrijdag 19-11: verduidelijking XIU-acties in de klassen (7de lesuur) - lkr worden 
verwittigd via SMS en brief lerarenkamer 

- elke klas opdracht groepsfluo foto maken, beste wordt doorgestuurd tegen 28/01. 

-lln van 3A moeten met hele klas flluo-acties organiseren 

- lln 3A nemen ook onverwachte fluo foto's tijdens de actie. 

- stiptheid fluo- acties van 3A doorheen de hele periode 

- op 11/02 slotmoment voor de winnende klassen (nog nader concreet te bepalen) 
  

ST JORISSCHOOL afd Geluwe 

-De ouderraad heeft beslist om het dragen van fluohesjes onder de  aandacht te brengen op 
het jaarlijkse schoolfeest van 22 januari 2011 op volgende manier: elke klas ontwerpt een 
eigen fluohesje en showt dit dan op het schoolfeest. Op deze avond wordt de klas met het 
mooiste hesje dan verkozen en beloond. 
-PwP op schoolfeest waarop foto’s t zien waren van leerlingen in het verkeer met en zonder 
fluojas 
-Défilé van fluohesje (1 per klas) + stemming met stembiljetten. Beloning: winnende klas 
krijgt in LO een les spinning als geschenk! 
-Daarna werden de fluohesjes als decor gebruikt tijdens het optreden. Ook onze presentatoren 
hadden een fluohesje ontworpen. Ze waren met drie en op de voorkant van de hesjes vormden 
de drie samen: Veilig op weg. De achterkant droeg dan de naam van onze school: Sint Joris 
Geluwe. 

  

ST JOZEFINSTITUUT, Aalst 

-Op maandag  8  november deelden we aan alle leerlingen van de 1ste graad die met de fiets 
naar school komen, gratis fluo hesjes uit met op de rugzijde een tekening ontworpen door een 
leerling van de school.  De pers was aanwezig en het weer paste bij het dragen van de fluo 
hesjes: donker, winderig en nat. De school organiseerde vooraf een wedstrijd voor het 
ontwerp van een tekening op de rug van het hesje. Matthias Vissers maakte het mooiste 
ontwerp. 
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STELLA MARIS, Kortrijk 

-Donderdag 18/11: iedereen die in fluo arriveerde op school kon over de middag zijn fiets 
komen "pimpen"  Dit gebeurde door middel van fluo stickers, fluo spuitbussen, ... 
-Vrijdag 19/11: iedereen die in fluo arriveerde op school kon over de middag binnen op de 
foute fluo fuif in de agora. 

  

ST-LODEWIJKSCOLLEGEn Brugge 

 

-Dagelijkse fluocontrole in de XIU-week 
-Oorkonde + 100 filmtickets (gesponserd door ouderraad en school) voor de fluodrager 
-Fluofoto’s hangen uit aan school bij XIU-affiches 

  

ST-MARTINUSCOLLEGE, Overijse 

-De helm&fluowedstrijd is dit jaar uitgebreid ook naar het 2e jaar. Er zijn dus in het 1e en in 
het 2e jaar prijzen te winnen voor de klas waarin het meest fluo en helm gedragen wordt, en 
voor de klas waarin de vooruitgang in fluo- en helmgebruik het grootst is. Regelmatig worden 
er 'metingen'  gedaan en in mei worden de winnende klassen bekendgemaakt. Natuurlijk 
worden er tussendoor tussenstanden bekendgemaakt, om de spanning te verhogen... 
-XIU-fluo-week. We hebben 2x aan de schoolpoort gestaan, 1x om een fluo-gadget uit te delen 
(fluo-hesje aan een sleutelhanger van de politie, zie foto) en 1x om marsen uit te delen aan de 
gefluoriseerde leerlingen. 
-Vanaf januari willen we op onverwachte momenten gaan staan voor hetzelfde en ook om 
iedere 10e, of 11e of 20e (steeds anders) fluodrager te belonen met een filmticket. Hiervoor 
hebben we budget gereserveerd. 
-Videoboodschap ingesproken door voorzitter ouderraad naar E. Schouppe toe, wordt op de 
Academische zitting getoond. 

  

ST-NIKLAASINSTITUUT Oost en 
West, Zwevegem 

- fluocontroles op verschillende tijdstip met beloning 

- fluofuif 

- fluodragers ontvangen direct een bonnetje; prijzen worden direct verloot 

  

ST-PAULUS, Wevelgem+ Moorsele 

-De fluo hesjes actie in Sint Paulus college Wevelgem + Moorsele loopt van begin oktober tot 
einde februari.Er worden speciaal affiches gedrukt om de actie aan te kondigen. 
-Er zijn drie directe beloningen voorzien op de speelplaats waarbij de leerlingen iets ontvangen 
als beloning voor het dragen van het hesje (speculoos, mandarijn ... ) 
-Er zijn ook 3x trekking voor de individuele beloning van het dragen van het hesje en het 
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dragen van de fietshelm. De winnaars per trekking worden beloond met een dvd bon  (24 
winnaars per trekking). 
-De leerlingen die in orde waren bij 90% van de controles komen in aanmerking voor de 
prijzen. 
-Op het einde van de campagne wordt ook nog een klassikale prijs uitgereikt aan de drie beste 
klassen van de eerste graad.    Deze worden beloond met een avonddropping met 
randanimatie. 
Deze actie loopt in onze school reeds enkele jaren en met succes. 

  

ST-PAULUSCOLLEGE, St-Denijs-
Westrem 

-Ouders en lln ontvingen een brief met de bekendmaking van onze actie 
 
-Week van 29/11 tem15/2 : controle van de zichtbaarheid. Lln hebben stempelkaart. Wie in 
fluo naar school komt, krijgt stempel. Hieraan zijn beloningen verbonden. Hoe meer stempels, 
hoe groter de beloning. 
De controles gebeuren door leerkrachten en onze verkeerscoaches van de 3de graad. 
-Op regelmatige tijdstippen nemen we ook foto’s ifv de Xiu-fotwedstrijd. 
 
-Woensdag 16 /2 : fluodag. Iedereen komt die dag in fluo naar school. Er is muziek op de 
speelplaats bij aankomst. Gedurende het 3de en 4de lesuur is er een kwis in de eetzaal in 
klasoverschrijdende groepjes, met allerhande vragen, ook over verkeersveiligheid. Het groepje 
dat het beste in fluo is verkleed, krijgt bonuspunten. Hierover zal een jury beslissen. 
Er is ook een individuele prijsuitreiking, naargelang het aantal stempels die de lln hebben 
behaald in de voorbije weken.(5, 10, 15, 25 stempels) 
 
-In de weken dat de fluo-actie loopt wordt er warme chocolademelk en gezonde tussendoortjes 
verkocht tijdens de pauze, om geld in te zamelen om onze prijzen mee te bekostigen.  

  

ST-THERESIA, Kortrijk 

-2 klassen 6 haarzorg gingen in de lessen plastische opvoeding aan de slag om een creatieve 
collage te maken en enkele kijkdozen in het kader van de XIU-actie. Deze werken werden op 
goed zichtbare plaatsen in het schoolgebouw tentoon gesteld gedurende de hele periode van 
de actie. 
-Meerdere malen werd door directie bij het toespreken van de leerlingen, de aandacht 
gevraagd om in het verkeer fluo te dragen in deze donkere periode. 
-Op de startpagina van Smartschool voor leerkrachten, ouders en leerlingen stond de hele 



9/9 
10-2-2011 

periode het logo van XIU met de slogan “Maak dat je tijdens de donkere dagen gezien wordt!” 
-Gedurende enkele weken werden dagelijks aan de schoolpoort nummertjes uitgedeeld aan 
diegene die bij het binnenkomen op school ’s morgens fluo droegen. Uit deze nummertjes 
werden na elke week een gelukkige winnaar van een filmticket geloot.  

  

VTI, Harelbeke 

 

-Leerlingen zijn verplicht om dagelijks van en naar school te gaan MET zijn-haar fluohesje. 

-De school biedt ze gratis aan, ouders en leerlingen tekenen een overeenkomst en als ze het 
niet aanhebben worden ze ter order geroepen en wordt dit genoteerd op het stiptheidskaart. 
(intern straf-systeem) 

Klas van 2B6 maakt originele foto en schitterend gedicht: 

“Wij zijn de leerlingen van klas 2B6  
Heel even ontsnapten we uit de les  
XIU, see you, tien op tien!  
Samen zijn wij graag en goed gezien  
Samen vormen wij één groot licht  
Bij ons is fluojasje steeds verplicht  
VTI Harelbeke, daar zit alles pluis  
Veilig naar school en veilig naar huis! “ 

Foto’s zijn te bekijken op www.xiu-jtvoi.tk  

 


