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FLUO-XIU projecten overzicht per school schooljaar 2012-1013 

 

Naam school, plaats Projecten 

BRUGGE, de Frères 

Op 18 september was er een grote verkeersveilige fluo actie 

Samenwerking tussen de werkgroep ' Veilig naar school ' van het oudercomité in 

samenspraak met het leerlingenparlement, had vorig schooljaar al een 

bewustmakings filmpje en de wedstrijd ' Pimp je flover ' voortgebracht. Nu ontvingen 

alle leerlingen van de school een fluo cover met daarop de winnende slogan ' Beter 

(op)gevallen dan ongevallen ' gedrukt. Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits 

was naar Brugge afgezakt om dit fijne initiatief te steunen. 

  

HEIST, OLV Ter Duinen 

Op 24 oktober werd eerste actie gevoerd voor dit schooljaar rond XIU. Leerlingen 

aangemoedigd om in fluo naar school te komen. Wie in fluo kwam, kon een filmticket 

winnen winnen... 

Foto’s op de website 

  

HEULE, Spes Nostra 

Werkgroep verkeersveiligheid ouderraad+ 1 leerkracht zijn actief 

Sleutelhangers fluojasje met daarop XIU@spesnostra wordt aan elke leerkracht als 

Kerstgeschenk gegeven 

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 

http://www.youtube.com/watch?v=IQvD8Oh2V0s
http://www.youtube.com/watch?v=IQvD8Oh2V0s
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van winnaars worden getrokken. Klas met meest verzamelde kaartjes krijgt budget 

om samen met de klas een leuke activiteit op te zetten vb  bowling.  

Tijdens de controles zijn er ook fietslichtcontroles. Indien niet OK wordt sticker in de 

agenda gekleefd. 

Fluorugzakovertrek? 

Leerlijn verkeer: verkeersslachtoffers? 

  

KORTRIJK, Don Bosco 

Op 15 november ging de officiële startmoment van de XIU-actie door. In de aanloop 

hiervan was er in de gang van de refter een tentoonstelling van de knutselwerkjes 

die in de lessen plastische opvoeding rond dit thema werden gemaakt. Het mooiste 

werkje wordt door de leerlingen verkozen via Smartschool, het digitaal 

communicatiemiddel van de school. De borden die weerbestendig zijn, zullen 

trouwens bij de volgende controles worden gebruikt om de aandacht te vestigen op de 

actie. 

Alle leerlingen kregen op 15 november een beker warme chocomelk en de leerlingen 

kregen een ochtendconcert aangeboden van The Funky Boys, een band met 

leerlingen uit de eerste graad aangevuld met enkele derdegraadsleerlingen. De leden 

van de ouderraad waren goed herkenbaar door de fluokledij waarin ze van kop tot 

teen gehuld waren. 

Foto’s op de site 
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KORTRIJK, OLV van 

Vlaanderenlyceum 

Actieve XIU-groep in het presidium. Vragen sponsering aan de ouderraad. Een 

leerkracht per graad is actief voor verkeersveiligheid 

  

KORTRIJK, Pleinschool 

Groeningekant 

Wekelijkse controles op het dragen van de fluo-hesjes die de leerlingen ontvingen op 

de Missiodag. Controles gebeuren door leerkrachten en ouders.  Deze controles zijn 

gekoppeld aan een beloning alsook aan het ontvangen van een potje fluovloeistof. Per 

klas worden fluo-vloeistof verzameld. Klas die meeste vloeistof in de fles heeft 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) 

Foto’s op site 

 

  

KORTRIJK, St Amandscollege 

Diksmuidekaai 

Controleweek in november en in januari. Leerlingen ontvangen bonnetjes. 5 keer een 

bonnetje is prijs.  

  

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 
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camerawedstrijd. 

  

KUURNE, Spes Nostra 

Fluorugzakovertrek en fluojas staan op boekenlijst. Leerlingen zijn verplicht om 

fluojas in boekentas te hebben  Aan de leerlingen werd gevraagd per mail welke 

voorstellen zij hadden. 

  

LENDELEDE, St 

Vincentiusinstituut 

1/ Op maandag 19 november 2012 verrasten 4 studenten van de KHBO de leerlingen 
van 1B,BVL1 en BVL 2met een projectdag rond mobiliteit. 

 
De dag werd gestart met een klein toneelstukje om dan verder te gaan in 6 

verschillende workshops die over de hele dag 
verspreid waren.  
 

Zo maakten ze allemaal een eigen affiche voor 
de XIU-actie om het dragen van fluohesjes aan 

te moedigen. Maar het bleef niet enkel binnen 
de school.  

Er stond ook een verkeerskruistocht op het 
programma waarbij ze een wandeltocht deden 
rond de school en ze de verschillende 

verkeersborden leerden kennen. Af en toe 
zagen ze ook hoe automobilisten de 

verkeersregels niet volgden. 
 
Maar hier bleef het niet bij.  

 
De leerlingen mochten ook de handen eens uit de mouwen steken en leerden hoe ze 

een gaatje in een fietsband moeten opsporen en herstellen. 
 
Maar niet te vergeten: Veiligheid eerst!  

 
Ze leerden dus hoe ze zich veilig moesten verplaatsen in het verkeer. Enerzijds door 
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zelf een fietscontrole uit te voeren en een korte uitleg van hoe je veilig fietst en 
anderzijds door een fluohesje en een helm te dragen kan er al veel bereikt worden.  

 
Ze maakten kennis met de verschillende voertuigen in de wereld en creëerden er zelf 
1. 

 
Ook werd er tijd gemaakt voor een spel, zoals memory met de automerken en Trivial 

Pursuit met vragen rond mobiliteit. 
 
De dag werd afgesloten met een verrassing: ‘De mobiliteitsquiz’, hier streden de 3 

klassen voor de meeste punten met de kennis die ze opgedaan hadden doorheen de 
hele dag. De strijd was spannend en de drie 

klassen eindigden op een zakdoek van elkaar. 
Er kwam zelf een bonusvraag omdat er een 
gelijke stand was. Uiteindelijk trok BVL 2 aan 

het langste eind.  
 

Uiteindelijk kreeg iedere leerling nog een 
individuele prijs omdat ze zo goed 
meewerkten de hele dag. Ze kregen elk een 

diploma ‘mobiliteit’.  
 

Moe maar met een grote glimlach en veel 
verhalen keerden de leerlingen terug naar 
huis.  

 
Iedereen kwam tot het besluit dat dit een leuke en leerrijke dag was! 

 
Veerle Kamoen; Quirine Verstraete, Sander Meulemeester en Sam Decoene (2 BASO, 

KHBO Brugge) 
 
2/ Leerlingen van de leerlingenraad controleren aan de fietspoort. Zichbare leerlingen 

krijgen een puzzelstukje. Als ze er 4 verzameld hebben, kunnen ze een gadget krijgen 
ter beloning. 

 
3/ Leerlingen hebben affiches gemaakt rond XIU. De mooiste werden uitvergroot en 
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hangen op verschillende zichtbare plaatsen in de school om te leerlingen eraan te 
herinneren zich met fluo te kleden in het verkeer. 

 
4/ De XIU vlag hangt uit naast de fietspoort en is duidelijk zichtbaar voor alle fietsers. 
 

  

OVERIJSE, St Martinus 

 
De verkeerscommissie van het SMO in Overijse heeft het geluk veel te mogen 

samenwerken met het MOS-team en dit jaar ook met het GOK (Gelijke Kansen 
Onderwijs).  

Veel acties worden sinds jaren al samen met MOS-team georganiseerd. Het MOS-
team 1e graad vult bijvoorbeeld momenteel iedere week de quiz in ! 
Het GOK deelt dit jaar sterren uit aan de leerlingen als ze zich een maand goed 

bezighouden met een thema. Deze maand is dat 'Verkeersveiligheid'. Tijdens deze 
maand wordt er 6 keer gecontroleerd of fietsers en voetgangers fluo dragen.  

Vòòr deze actie hebben we de fluo-overtrekhoezen uitgedeeld aan de leerlingen die 
gesponsord zijn door 'KBC bank en verzekeringen centrum Overijse'. Dit is al het 3e 
jaar op rij dat de KBC ons helpt in onze campagnes om de kinderen zichtbaarder door 

het verkeer te laten gaan. 
Verder staan er nog verschillende acties op stapel, maar dat moeten nog verrassingen 

blijven. We houden jullie op de hoogte ! 
Marianne 
Verkeerscommissie SMO Overijse 

 

  

TORHOUT, St Rembert 

Middenschool 

Actieve MOS school 

Toneelstuk Wolken en een beetje regen werd voor enkele klassen opgevoerd. 

De controles aan de schoolpoort zijn gestart. 

Leerlingen ontvangen een bonnetje waar ze via lottrekking uit de prijzenpot van 100 

prijzen kans maken op een prijs 
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BRUGGE Sint Andries, 

Immaculata 

We  organiseren fietscontroles en zijn nu bezig met sensibilisatie. Momenteel houden 
we voor onze leerlingen een uitdeelactie van fluo-overtrekhoezen.  

 

 


