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FLUO-projecten overzicht per school 2009-2010 
 
Algemene XIU-actie:  
Alle XIU leerlingen krijgen XIU-reminderband gesponserd door Ifrogz 
pimpen van fluojassen : de mooiste worden bekroond 
 

Naam school + verantw project 
ATHENEUM POTTELBERG 1+2e+3e 
graad, Kortrijk 

 

Benoit Bertine  - toneelvoorstelling Wim Gheysen 

  

LEIELANDSCHOLEN, Kortrijk 

-Dagen elkaar uit om met het meest aantal leerlingen in fluo naar school te komen 

-Controles gebeurden door de leerlingen van de andere scholen 

-Gemeenschappelijke fluo-dans op de speelplaats 

  

DON BOSCOCOLLEGE, Kortrijk  

Laevens Pascale 

- Leieland 

- controles van de jongeren die per fiets naar school komen 

Mogelijkheid tot het winnen van filmtickets 

  

INSTITUUT SPES NOSTRA, Heule  

Karin Delaere 

- XIU fluo Shake 

- Wim Gheysen  

- Annelien + Hilde Boudry getuigen 

- fluofilm wordt gemaakt voor sensibilisering van alle XIU-leden/tieners 

- verkiezing Mr en Miss fluo 

- Minister Q komt jongeren aanmoedigen in fluo 

- Huizen in straat krijgen een XIU-affiche 
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LYCEUM OLV VLAANDEREN, Kortrijk  

Van Hoefs Geert Leielandschool  

  

PLEINSCHOOL, Kortrijk  

Pleinschool Broelkant, Kortrijk  

(Ria Descamps) 

- fietsers in zichtbare kledij belonen 

- fluo vogelverschrikker op de speelplaats 

- pimp your teacher wedstrijd 

- pimp your bike 

- punten volgens de fluo-attributen die ze aan hebben. De klas met de meeste punt wint een 
zelfgebakken taart van de leerkracht.  

Pleinschool Groeningekant, Kortrijk  

(Vercruysse Isabelle) 

- extra sensibiliseren van de lopende fluoactie (het dragen van fluojas met logo vd Pleinschool) 
dmv sterren. de jongeren krijgen ook flesje fluovloeistof die in een fles per klas wordt gegoten. 
De klas met de meeste vloeistof is de winnaar De klas met hoogst aantal fluojassen bij elke 
controle wordt getrakteerd op pannenkoeken. Individuele prijs: deelname aan fluofuif met 
gratis drank en broodjes 

Pleinschool Leiekant, Kortrijk 
(Vercruysse Isabelle) 

-in fluorescerende/reflecterende kledij naar school komen. Warme chocolademelk wordt 
aangeboden 

-fluo kruiwagenkoers 

  

ST-AMANDSCOLLEGE, Harelbeke en 
Kortrijk 

 

St-Amandscollege Campus Collegewijk, 
Harelbeke (Vlaemynck Sonja ) 

- XIU video gemaakt door een leerling (zie website) 

St-Amandscollege Campus 
Diksmuidekaai, Kortrijk (Ann 
Grymonprez) 

-Veldloop in fluo 

St-Amandscollege Campus H. Hart, 
Harelbeke (Vanherweghe Myriam 
(directie)) 

- altijd campagne door en  voor de leerlingen met acties in eetzaal, speelplaats, klassen 
waarbij steeds de voorlaatste jaars dacht ik, alles moeten voorbereiden-lesoverschrijdend en 
voor punten op presentatie, inhoud, doelgerichtheid.... 
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STELLA MARIS, Kortrijk  

Geerts Daniel -Leielandschool 

  

ST-NIKLAASINSTITUUT Oost en 
West, Zwevegem 

 

D’huyvetter Kaat 
- Leielandschool 

- fluocontroles op verschillende tijdstip met beloning 

  

ST-THERESIAINSTITUUT, Kortrijk  

Vandenbussche Rudi -Leielandschool 

  

IHK, Ardooie  

Luc Dedene 

-Fluodas maken 

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

-Fluobosspel in natuurdomein ‘t Veld 

  

KTA, Heule  

 -Fluo openluchtfoto 

  

Don Bosco college St Denijs 
Westrem 

 

 -Directie laat fluoovertrekken maken met logo van de school voor alle fietsers 

  

Atheneum Wispelberg, Gent  

 
-Tombolaticket voor leerlingen die in fluo naar school komen, mogelijkheid om een filmticket te 
winnen 

-Leerlingen 6es : fluoverkleeddag in voorbereiding van de 100 dagen, meerdere filmtickets te 
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winnen 

 

OLV van Lourdes, Mortsel/Edegem 
 

 -Gezamenlijk in fluo naar school op de fluodag 

  

St Jozef instituut Borsbeek  

 
-Oproep om met zoveel mogelijk leerlingen in fluo naar school te komen. Kaap van de 200 
leerlingen moet zeker gehaald worden om een verassing van de directie te krijgen 

  

St-Bernardus Oudenaarde  

 

-Uitdelen van fluojassen aan alle eerstejaars met logo van de school 

-Individuele beloning van de fluofietsers  

-beloning aan de klas met meeste fluofietsers 

  

St-Paulus, St-Denijs-Westrem  

Hilde van Troos 
-Dagelijks fluocontrole met belonging 

-Fluodag: iedereen komt verkleed in extra veel fluo naar school 

  

 


