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FLUO-XIU projecten overzicht per school schooljaar 2011-2012 
 
Naam school, plaats Projecten 
ANTWERPEN, PIVA Deelname aan candid camerawedstrijd 

  

BORNEM,  OLVPresentatie 
Bovenbouw 

Flashmob wordt uigevoerd en nadien worden er nog andere acties aangekondigd. 

  

BORNEM, OLV Presentatie 

 

De jongste leerlingen blijven wel een fluo hesje of overtrekhoesje gebruiken, maar de oudere 
leerlingen haken wel af. We hebben we ondertussen fluo hesjes gekregen zodat alle leerlingen 
en leerkrachten er wel eentje draagt voor verplaatsingen in groep tijdens de schooluren. Ook 
de leerkrachten worden gemotiveerd om zich zichtbaar in het verkeer te verplaatsen (van en 
naar school), maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Deelname aan candid camerawedstrijd 

  

BRASSCHAAT, Gemeentelijk 
Instituut 

Fluo-hesjescontrole bij eerste graad: 17 leerkrachten, drie mensen van het oudercomité, en 
natuurlijk niet te vergeten Sint en Piet waren van de partij. 17 collega’s warm krijgen om drie 
kwartier vroeger naar school te komen is ook al een prestatie op zich. Enig minpuntje. Door 
het slechte weer die morgen zijn er een pak leerlingen minder met de fiets naar school 
gekomen.bij eerste graad. Deelname aan candid camerawedstrijd 

  

DEINZE, Leiepoort St Hendrik 

Er worden verkeersveilige acties uitgevoerd door de leerlingen zelf. Een leerkracht, Koen 
Meirlaen gaat in het kader van het AHA-project naar Antarctica. Hij neemt XIU materiaal mee 
naar Antarctica om vandaaruit XIU te promoten. Een videofilm die hij maakt op Antarctica 
wordt getoond op de Academische Zitting. 

  

EDEGEM, OLV van Lourdes Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

ESSEN, St Jozefinstituut 
Prikacties aan de schoolpoort: wie reflecterende en/of fluokledij draagt, krijgt een bonnentje. 
De klas met de meeste bonnetjes krijgt een prijs (pannekoeken, ijsjes,… eten) en iedereen die 
bonnetjes verzamelde krijgt een leuke attentie. We voeren de flash mob uit als verrassing. We 
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hebben eeen affichecampagne opgestart die gebaseerd is op een Franse affiche met Karl 
Lagerfeld. De enkele leerlingen, leerkrachten, werkman,…  poseerden bij de fotograaf in fluo-
reflecterende kledij. Het resultaat vind u als bijlage. Deelname aan de flashmob.  

  
GEEL, St Aloysius KOGEKA Deelname aan candid camerawedstrijd. 
  

GELUWE, St Joris 

Iedere maand, in samenwerking met onze ouderraad, terug onze fluohesjes controle doen. Wij 
doen dit op volgende manier: 2 mensen van de ouderraad staan aan de schoolpoort en geven 
iedere leerling die zijn hesje draagt een kaartje. Daarop noteert de leerling dan zijn naam en 
klas en deponeert die in een brievenbus. De volgende dag worden er drie kaartjes  uit de bus 
getrokken. De betrokken leerlingen krijgen dan een prijs: filmtickets, headphones … (bij de 
eerste controle dit schooljaar op 11/10 gaven we iedere leerling die in orde was een 
fluobuster). Op ons  schoolfeest van 21/1/1012 doen we nogmaals een trekking uit alle 
leerlingen die over de verschillende controles in orde waren en krijgt de winnaar vb een ticket 
naar Bellewaerde.Na het schoolfeest gaan de onverwachte maandelijkse controles door. 

  

GENT, Atheneum Wispelberg 

controle op de wettelijke vereisten ivm zichtbaarheid en promoten / uitdelen van fluomateriaal. 
Bij 2e fietscontrole op de fietsen: wie niet in orde is, krijgt een brief thuis. We willen de fluo-
leerlingen belonen. (loterij). Gekozen voor efficiëntie en bewustmaking van de ouders. Brief 
wordt meegegeven. Deelname aan candid camerawedstrijd.  
Flashmob wordt aangeleerd en uitgevoerd aan het Stadhuis van Gent voor de Academische 
Zitting op 1/2/12. Een leerkracht zal er acties toelichten.  

  

GENT, St Denijs St Paulus 

Onaangekondigd, langs de weg naar school foto’s maken van leerlingen die met fluohesje of 
rugzakhoes van/naar school fietsen. Wekelijks wordt 1 leerling uitgeloot en beloond worden 
met een hippe gadget. Wie in fluo naar school komt ontvangt per dag ook een kaartje. Wie op 
het einde van de actie het meest kaartjes verzameld heeft, kan een mooie prijs verdienen. 
Deelname aan candid camerawedstrijd. Twee leerlingen lichten de acties doe op de 
Academische Zitting. 

  

HARELBEKE, St Amandscollege, 
Collegewijk 

Jongeren worden aangemoedigd om fluo te dragen. Er werdeen leraar XIU alsook en Mister en 
Miss XIU verkozen.  Deelname aan candid camerawedstrijd. 
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HARELBEKE, VTI Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

HEIST, OLV Ter Duinen 

Op 10 november eerste actie gevoerd voor dit schooljaar rond XIU. Leerlingen aangemoedigd 
om in fluo naar school te komen. Wie in fluo kwam, kon een prijs winnen...Het is natuurlijk de 
bedoeling om de leerlingen aan te moedigen tijdens de donkere dagen steeds in fluo naar 
school te komen. Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

HEULE, Spes Nostra 

XIU-affiches met uitleg op achterkant posten in huizen in straten die naar school leiden met 
vraag om deze uit te willen hangen Er zijn poortcontroles: controles gebeuren via kaartjes die 
uitgedeeld worden. Namen van winnaars worden getrokken. Klas met meest verzamelde 
kaartjes krijgt budget om samen met de klas een leuke activiteit op te zetten vb  bowling. 
Fotoactie waarbij elke week een prijs wordt geloot. Er werden Ipods aangekocht met het 
bedrag die de school won bij Stad Kortrijk. In Spes maken ze er een continue flashmob van, 
met als bedoeling dat elke week meer leerlingen meedansen zowel ASO als TSO. Deelname 
aan candid camerawedstrijd. 

Deelname aan flashmob op 7 januari op Schouwburgplein in Kortrijk bij Nieuwjaarsreceptie 
van Stad Kortrijk. 

  

IZEGEM, de Pélichy Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

KORTRIJK, Atheneum Pottelberg 
Jongeren sensibiliseren en uithangen van affiches mogen bij ons zeker nog geleverd worden, 
dan vertonen van het filmpje van Raf Van Belle. Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

KORTRIJK, Don Bosco 

Dinsdagmorgen 15 november 2011 , 7u30 aan de fietsenstalling van het DonBoscocollege en 
had kleurrijk muzikant Marino Punk plaatsgenomen. Hij trok er letterlijk en figuurlijk het 
startmoment van de XIU@DBK actie op gang. Want, Marino ging in op de uitnodiging van Bart 
Bogaert , voorzitter van de ouderraad om het peterschap van de XIU@DBK actie dit jaar op 
zich te nemen en op te luisteren. 
Zoals elke winterperiode zet de ouderraad zich in om de verkeersveiligheid van de fietsende 
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jeugd te bevorderen. Dus bemannen ook deze winterperiode tussen de herfst - en 
krokusvakantie ouders gedurende tien weken een controlepost aan de ingang van de 
fietsenstalling. Leerlingen die zich in fluo hesje of met een fluo coverbag over de rugzak 
aanmelden op school, maken kans op één van de tien filmtickets die wekelijks weggeschonken 
worden. Zo hoopt de ouderraad hen aan te moedigen fluo-zichtbaar in het verkeer te zijn en te 
blijven. 
Er wordt een actie gevoerd om ouders een fluosleutelhanger te laten kopen om hiermee de 
fluo-acties te sponseren. Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

KORTRIJK, OLV van 
Vlaanderenlyceum 

Controles gebeuren aan de schoolpoort door 4 ouders, 2 leerkrachten. Naamkaartjes worden in 
pot gegooid en winnaars worden “getrokken”.. Er wordt gewerkt met lijsten om aan te kruisen 
wie fluo draagt. Flashmob wordt geoefend. Fluorugzakovertrek staat op boekenlijst. Deelname 
aan candid camerawedstrijd 

  

KORTRIJK, Pleinschool Broelkant 
Aan de Broelkant vond een post-it war plaats ( zie XIU-website). Deelname aan candid 
camerawedstrijd. 

  

KORTRIJK, Pleinschool 
Groeningekant 

Wekelijkse controles op het dragen van de fluo-hesjes die de leerlingen ontvingen op de 
MissiodagL Controles gebeuren door leerkrachten en ouders.  Deze controles zijn gekoppeld 
aan een beloning. Per klas worden fluo-balletjes verzameld. Klas die meeste balletjes wint, 
krijgt op het einde van de actie een pannenkoekenfestijn tijdens het klasuur. Er worden af en 
toe ook kleine gadgets uitgedeeld aan de leerlingen die in orde zijn. ( o.a. in de XIU-week), 
leerlingen die een helm dragen worden eveneens beloond. Er zal ook een boekentashesje 
worden verloot. De flashmob werd aangeleerd aan vrijwillige leerlingen. Deze werd opgevoerd 
in voor en namiddag van de 14 november. Nieuwsblad bracht foto. Deelname aan candid 
camerawedstrijd 
Deelname aan flashmob op 7 januari op Schouwburgplein in Kortrijk bij Nieuwjaarsreceptie 
van Stad Kortrijk. 

  

KORTRIJK, Pleinschool Leiekant 
Een alternatieve flashmob werd uitgevoerd door de leerlingen aan het hoofdgebouw en kuil. Er 
vond ook een fluocontrole plaats. Deelname aan Candid Camerawedstrijd. 
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KORTRIJK, St Amandscollege 
Diksmuidekaai 

Op maandag 14 november start de XIU-campagne op school. Tijdens de XIU-week van 14 tot 
en met 18 november worden dagelijks de leerlingen beloond die goed zichtbaar (bv. met het 
fluohesje van de school) én met een goed verlichte en goed uitgeruste fiets (remmen, 
banden,…) de school binnenrijden of  de school verlaten via de grote poort aan de 
Diksmuidekaai. Enkele mensen van de ouderraad komen mee kijken of je fluo draagt en wie 
de hele week in orde is, maakt kans op een extra prijs!!! Alle inwoners in de straten die naar 
het Sint-Amandscollege leiden, kregen ook een XIU-affiche in de brievenbus, met de vraag die 
te willen ophangen. Bedoeling is de jongeren eraan te herinneren het fluohesje te dragen  
i.p.v. het uit te trekken eens ze de straat uit zijn. . Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

KORTRIJK, St Amandscollege Zuid 

Eerstejaars krijgen fluorugzak overtrek. Er worden controles aan de schoolpoort gevoerd 8 tal 
keren in donkere periode. Controle gebeurt met leerlinglijsten. Indien 6/8 in fluo: filmticket 
wordt gegeven. Fietslichtcontroles combineren met fluocontroles ism oudercomité.Vrienden 
trekken zich aan elkaar op. In de fluoweek een fluoformatie maken die de nacht weergeeft 
(maan en sterren). Het zicht zat op dat ogenblik niet goed mee, er was mist, maar er waren 
wel superveel fluo’s! Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

KORTRIJK, St Theresia 

Flashmob werd aangeleerd aan enkele klassen tijdens de uren dans van de 
sportafdeling.Daarna werd de flashmob geoefend tijdens enkele middagpauzes, waar iedereen 
(leerlingen, leerkrachten, ondersteunend personeel) welkom was. Op maandag 14 november 
werd de flashmob op de speelplaats gedanst (zie filmpje) en werd de start van de XIU-actie 
afgekondigd. Gedurende 1 week in november en 1 week in januari delen we elke morgen 
tickets uit voor de fietsers die goed verlicht en met fluo door de schoolpoort komen. Elke week 
wordt dan een filmticket verloot.Ook de fietsende personeelsleden krijgen de oproep om hun 
voorbeeldfunctie op te nemen en fluo te dragen. Op dinsdag 15 november werden de 
personeelsleden en de leden van de ouderraad uitgenodigd om te komen luisteren naar het 
verhaal van Annelien, dochter van een leerkracht en 10 jaar geleden zelf als fietser slachtoffer 
van een zwaar verkeersongeval. 

  

KORTRIJK, Stella Maris  

De leerlingen werden aangemoedigd om zichtbaarder in het donker te fietsen. Leerlingen van 
de tweede en derde graad secundair zijn helaas weinig gemotiveerd om een fluohesje of fluo 
rugzakovertrek te dragen. Maar een fluorescerend of reflecterend gagdet vinden ze blijkbaar 
haalbaarder en hipper. Het fluothema werd verwerkt in de gezonde week door de 
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leerlingenraad. Indien je fluo aanhebt kan je deelnemen aan een tombola. Deelname aan 
candid camerawedstrijd. 

  

KUURNE, Spes Nostra 

Fluorugzakovertrek en fluojas staan op boekenlijst. Leerlingen zijn verplicht om fluojas in 
boekentas te hebben  Namens Gemeentebestuur: In alle schoolomgevingen werden de XIU-
vlaggen geplaatst ter ondersteuning van de actie. In alle scholen werden de fietsen 
gecontroleerd.Tijdens de verkeerlessen voor de 1e jaars van Spes Nostra wordt extra aandacht 
gegeven aan fietsverlichting & fluomateriaal. Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

LENDELEDE, St Vincentiusinstituut 

Gemeente deelt fluo-rugzakhoezen uit aan eerstejaars. Thema fluo: “in je nestje met je hesje” 
wordt georganiseerd door leerlingenraad. Elke fluo controle wordt een puzzelstuk gegeven. De 
puzzelstukken komen op een blad terecht waar omtrek van puzzel opstaat. Indien niet in orde: 
sticker in schoolagenda+brief. Via SMS werd ook fietskoffer aangekocht. In de fietstallingen 
gebeuren geregeld controles van de fiets.  

  

OVERIJSE, St Martinus 

Alle inwoners in de straten die naar naam van de school leiden, kregen een XIU-affiche in de 
brievenbus, met de vraag die te willen ophangen. Bedoeling is de jongeren eraan te 
herinneren het fluohesje te dragen i.p.v. het uit te trekken eens ze de straat uit zijn. Start van 
de fluo-acties met het uitdelen aan het 1e en 2e jaar van fluo-overtrekhoezen, gekregen van 
onze sponsor KBC. De burgemeester, schepen van mobiliteit en de wijkagent die ons kruispunt 
goed bewaakt, zullen aanwezig zijn. Eerste controle aan de schoolpoort op 26 oktober: een 50-
tal fietsers met fluo en helm ! Ongekende score ! We hebben 430 leerlingen in totaal op deze 
locatie ... Dan nog een groot aantal met alleen helm of alleen fluo... zie afzonderlijk verslag. 
Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

ROTSELAAR, Montfortcollege Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

ST-NIKLAAS, TI Sint-Carolus 

Alle leerlingen krijgen op voorhand een fluo armband mee naar huis met de opdracht om op 
27 oktober met minstens deze armband (liefst met meer fluo) te verschijnen op school.Elke 
leerling die de band aanheeft krijgt nog een extra fluo attentie van de ouderraad. Uit de meest 
opvallende creaties loten we nog een aantal prijswinnaars. Ook de klas die zich gezamenlijk 
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het meest laat opvallen krijgt nog een extra aandenken. Tijdens de prijsuitreiking trakteren we 
alle leerlingen ook nog op chocomelk met een doosje speculaaskoekjes. Deelname aan candid 
camerawedstrijd. 

  

TIELT, Handelinstituut regina Pacis Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

TORHOUT, St Rembert 
Middenschool 

Middenschool Sint-Rembert in Torhout heeft in het kader van Milieuzorg op School (MOS) de 
Groene Vlag behaald en behoort daarmee tot het selecte groepje van scholen dat voor zijn 
inspanningen op het vlak van milieuzorg beloond wordt. Een school kan pas tot Groene Vlag-
school uitgeroepen worden als ze het derde MOS-logo behaald heeft en daarna gedurende 
minstens twee schooljaren het milieuzorgproces volgens strenge criteria is blijven volhouden. 
Dat derde MOS-logo werd door onze school in 2009 binnengehaald. Alle logo 3-scholen krijgen 
het begerenswaardige label van Eco School toegekend. We mogen dat label dus ook in ons 
vaandel voeren. 
Uiteraard willen we deze prestatie, gedragen door onze milieuraad bestaande uit directie, 
leerkrachten en leerlingen, met vlag en wimpel vieren. Dat gebeurt op donderdag 17 
november in aanwezigheid van Vlaams minister Hilde Crevits en burgemeester Norbert De 
Cuyper. We nodigen u van harte op die feestelijke plechtigheid uit. Tussen 8 en 8.30 uur zal de 
minister aan de schoolpoort in de Sint-Jozefsstraat de eerste honderd fietsers van onze school 
belonen die een fluohesje dragen. Allen krijgen een doosje spaakreflectoren cadeau.  
Om 8.30 uur komen alle leerlingen met minister Crevits bijeen in de C-zaal van het 
sportcomplex van de Scholengroep Sint-Rembert (tot 9 uur). De minister zal er onder de 
geselecteerde leerlingen Miss en Mister Fluo kiezen en de groene vlag symbolisch hijsen. 
Tussen de middag krijgen de leerlingen – eveneens in de C-zaal – het concert ‘Muziek op afval’ 
door Herman De Wit aangeboden. En tijdens de namiddagpauze van 14.55 uur worden alle 
leerlingen als dank voor hun milieuzorginspanningen op een lekkere eclair getrakteerd. 
Donderdag 17 november is trouwens ook de startdag voor onze mobiliteitsacties die we tijdens 
het schooljaar 2011-2012 plannen. Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

WAREGEM, Groenhove 
Middenschool 

De flashmob werd onder impuls van de leerkrachten LO. Flashmob. Dit haalde “Het Laatste 
Nieuws”. 
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WAREGEM, KA DE Zeswegen 
Er komt ook een actie waarbij fluohoesjes worden uitgedeeld voor over de boekentassen, in 
samenwerking met SV Zulte-Waregem. Flashmob wordt geoefend. 
Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

ZOMERGEM, St Vincentius en St 
Lutgardis 

Deelname aan de XIU flash-mob met 130 deelnemers. Deelname aan candid camerawedstrijd. 

  

ZWEVEGEM, St NiklaasInstituut 
De leerlingenraad zet zich samen met de ouderraad in voor de XIU-actie op onze school.En nu 
gaan we ten volle voor een 100% fluo-school op 1 februari 2012. Deelname aan Candid 
Camera wedstrijd. 

 


