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XIU projecten overzicht per school 2008-2009 
 
 

Naam school  Project 
ATHENEUM POTTELBERG 1e graad, 
Kortrijk 

- op het rondpunt “de jongeling” aankleden met fluostof en met centraal de letters XIU 

- iedereen die in fluovestje naar school komt krijgt warme chocomelk 

  

ATHENEUM POTTELBERG 2e+3e 
graad, Kortrijk 

- 3BAV: zwarte figuren (levend of karton) uitdossen met juweel/muts/das/bretellen in fluo 

- 4BAV: witte pakken met kunstwerk in fluo die eventueel dansje uitvoeren 

  

DON BOSCOCOLLEGE, Kortrijk - opdracht: herdoop de Don Boscolaan tot XIU laan en versier met fluo 

  

INSTITUUT SPES NOSTRA, Heule 

- fluoweek: leerlingenraad roept op om hele week fluo te dragen 

- maandag/dinsdag: co door lln op zichtbaarheid in verkeer van lln 

- woensdag: verkiezing Mr en Miss fluo 

  

INSTITUUT SPES NOSTRA, Kuurne 

- artikel/strip in info krantje 

- in werkgroep taalbeleid; T-shirt met poëtische vergelijking “XIU als…” 

- filmpje over “gezien en niet gezien worden” 

- leerkrachten geven vanaf 2/2 les in fluo 

- projectie van dia’s in atrium vanaf 2/2 

  

LYCEUM OLV VLAANDEREN, Kortrijk 
- met zoveel mogelijk leerlingen in fluo een menselijke fluo-ketting maken tussen de 
Doorniksewijk en Condédreef (afstand 835 m) 

  

PLEINSCHOOL, Kortrijk - XIU project wordt hoofdartikel in Pleinnieuws  

Pleinschool Broelkant, Kortrijk  - fietsers in fluo wedstrijd laten uitvoeren  

Pleinschool Groeningekant, Kortrijk  

 

- extra sensibiliseren van de lopende fluoactie (het dragen van fluovestje met logo vd 
Pleinschool) dmv sterren. Wie 3 sterren verdiende kreeg warme chocolademelk; wie 6 sterren 
zal verdiend hebben mag zich op 22/2 aan een grote (geheime) verrassing verwachten. De 
klas met hoogst aantal fluojassen bij elke controle wordt getrakteerd op pannenkoeken met 
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chocomelk 

Pleinschool Leiekant, Kortrijk 

- in gele of witte fluorescerende/reflecterende kledij naar school komen. Prijs voor de meest 
zichtbare klas; iedere klas loopt ’s morgens over de catwalk 

- de fiets zo zichtbaar mogelijk maken. Individuele prijs voor meest zichtbare fiets 

- iedere klas maakt een origineel logo op reflecterend papier; dit wordt meegedragen op de 
catwalk 

- meest aantrekkelijke logo wordt op kleine stickers vermenigvuldigd om op de boekentassen 
te kleven (nog in optie, afh v prijs v materiaal) 

  

PTI , Kortrijk 
- afdeling elektriciteit: ontwerp van aandachtstrekker voor de actie XIU 

afdeling metaal: ontwerp een trofee voor de persoon die zich inzet voor de actie XIU 

  

PROVINCIALE TUINBOUWSCHOOL, 
Kortrijk 

- verkeersborden maken met bloemen 

  

ST-AMANDSCOLLEGE, Harelbeke en 
Kortrijk 

 

St-Amandscollege Campus Collegewijk, 
Harelbeke  

- inkomhal met fluokleren en fluovestjes versieren 

- XIU song maken + zingen + muzikaal begeleiden 

St-Amandscollege Campus 
Diksmuidekaai, Kortrijk  

- reuzenstickers op ramen priesterkwartier 

- uitdagingen naar leerlingen via smartschool; ontwerp eigen fluo-gadget, fluo-strip, fluo-
kledingstuk of ontwerp eigen gedicht, tekst, lied om fluo-lifestyle te promoten 

- 9/2: fietscontrole+fietsmerkactie 

- Alle leerlingen met fluovestje naar school in week van 9-13/2 

- 10/2 iedereen in fluovestje + vorming van XIU letters 

- 13/2 fluo-modeshow+fluo-opwarmdans 

- fluojassen op internaatstoren en hiermee XIU vormen; dag en nacht 

- Fluo-spoken spreken niet fluovest dragers aan 

St-Amandscollege Campus H. Hart, 
Harelbeke  

- 3e jaar STW: Flashy Fata Morgana: sterren te verdienen bij: 

- organisatie van fluomaaltijd voor andere klas 

- origineelse fluoklasfoto van elke klas maken 

- dragen van fluo: controle gedurende 3 dagen 
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- powerpoint maken rond veilig verkeer en zichtbaarheid en voorstellen in andere klas 

- indien 4 sterren verdiend: fluogadget als prijs 

St-Amandscollege Campus Zuid, 
Kortrijk  

- het hekken rond de speelplaats versieren met fluo en daarin het logo XIU in verwerken 

- 10/2 fluomodeschow op de speelplaats 

  

STELLA MARIS, Kortrijk 
- klassen maken een foto rond project XIU 

- panelen worden gemaakt rond gezien worden of verkeersslachtoffers fluoleerlingen langs de 
ene kant; donkere leerlingen langs de andere kant opstellen en verschillen aantonen 

  

ST-NIKLAASINSTITUUT, Kortrijk 

- aankondiging op 13/1 via toneelstukje; donkere kledij en in fluo; met spots erop 

- op speelplaats wasdraad spannen met fluokledij+fluojassen 

- fluoversnapering maken 

- fluocatwalk; jury met schepen Leleu 

- maandbrief in fluo 

- tekst in maandbrief 

- klein fluohesje aan maandbrief hechten 

  

ST-NIKLAASINSTITUUT Oost en 
West, Zwevegem 

- elke klas krijgt een witte T-shirt XXL en deze moeten ze op een zo creatieve manier mogelijk 
versieren met fluo. Ze worden dan aan een wasdraad opgehangen op de speelplaats 

  

ST-THERESIAINSTITUUT, Kortrijk 
- met fietsonderdelen een XIU fluo werkstuk maken 

- fluo inkom op 13/2 

  

VTI, Harelbeke en Kortrijk - sensibiliseringsactie voor leerlingen die met fiets/bromfiets naar school komen 

  

 


