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Opdracht: maak een zwart T-shirt 
zichtbaar overdag en 

zorg dat het ook in het donker opvalt. 



Blacklight T-shirtkrant

We zijn begonnen met het
idee om een 'onopvallend
logo' te maken. Zo hebben
de leerlingen het logo van
de school en het logo van
XIU gecombineerd. Om het
onopvallend te maken
hebben ze dit met een UV
stift op de t-shirt
geschreven.
 

Guldensporencollege Zuid
Kortrijk

Klas 103 (8 leerlingen) 
o.l.v. Valerie Monserez

Om 's nachts goed te zien
dachten we direct aan een
uil. Deze hebben ze zelf
getekend, geknipt en erop
genaaid.
De slogan die erbij hoort:
Wees geen uilskuiken, draag
FLUO!
Spijtig dat we maar één t-
shirt mochten ontwerpen,
want meerdere leerlingen
zagen die al in de kast
hangen.



Blacklight T-shirtkrant

Moretus Ekeren
Beeldende vorming Klas 

1B234 
olv Lieve Povré

We hebben stroken van oude
fluovestjes gebruikt om de
bloemen te maken. We hebben
die met lijm op het T-shirt
aangebracht.



Fluorescerende letters met een
quote die niet belerend is en
eerder grappig 
(Ela, hier ben ik).

Lachende gezichtjes met
groene glow in the dark.
Dat licht ook op in het donker
wanneer er geen licht
op schijnt.

Blacklight T-shirtkrant

Op de linker mouw:
- Een strook met kleine, elegante
groene fluorescerende bolletjes.

Op het rugpand;
-Grijze fluorescerende linten,
verticaal.
Die lichten op wanneer er
autolichten op schijnen.

Bernardusscholen 4 
Oudenaarde

1AMWb Maatschappij en Welzijn
 olv Inge Latte



Ook de openingen van de
letters O, die ogen moeten
voorstellen, werden in glow-in-
the -dark  verf gezet.

De pupillen en wimpers zijn
zwart gelaten.

Blacklight T-shirtkrant

'LOOK @ ME' werd in
fluorescerend groen geschilderd.
Het @- symbool werd in glow-in -
the- dark verf aangebracht. 

Sint-Jorisschool campus Geluwe
Maya Six 1A 

olv Nadine Robesyn



Blacklight T-shirtkrant

Rhizo Zorgkrachtschool Kortrijk
1Ba 

olv Stijn Lammertyn

In het klassenuur bedachten we
 de slogan 
'Sparkle wherever you go' en het
 uitzicht van de T-schirt
 cfr sterrenhemel.
Onze eerste poging met 
knippen en plakken met
reflecterende strijkfolie mislukte.
De tweede poging om een beeld
van op onze pc te laten drukken 
bleek veel te duur.

Bij de zoektocht naar een
nieuwe poging vonden de 1B-
leerlingen zelf online glow-in-
the-dark-textielstiften. 
Eens aan de slag met stiften was
het niet gemakkelijk om met
deze stiften gevuld met glow-
in-the-darkpasta tot ons
resultaat te komen.
Maryam was ook direct bereid
ons stralend model van dienst
te zijn.
Groetjes 1Ba



Blacklight T-shirtkrant

Ter Dei Brasschaat
VIVA-milieu! (milieuwerkgroep 1e

graad) 
olv Marleen De Ridder

Op de schouders hebben we met
velcro, afnemend 2
verschillende ledverlichting
voorzien, (ik ben leerkracht
techniek ;-)
- eén zijde met een
zonnepaneeltje, maar daarvoor
is er nu te weinig licht om het te
laten werken.
- tweede zijde met een batterijtje:
rood ledje naar achter gericht,
geel ledje naar voor: wel niet
milieuvriendelijk dus.

De quotes zijn er eerst
opgebracht met
transferpapier, maar
onvoldoende zichtbaar op
zwart. We zouden er dus witte
stof moeten op brengen onder
het ontwerp: "mater dei goes
fluo". Wanneer je  deze slogan
intypt bij youtube, vind je nog
een oud filmpje van een
flashmob die we ooit deden
tijdens een carnavalviering
i.v.m. fluo.

 



Blacklight T-shirtkrant

H. Hart Bree
2Ba Kunst & Creatie 
olv Lieve Pinxten en

wedstrijdverantwoordelijke 
Bebbie Nelissen 

Eerst en vooral vonden we dit een
keileuke opdracht. We zijn zelf
zeer tevreden met het resultaat en
hopen hiermee dan ook eens een
keertje in de prijzen te vallen. We
doen immers al vele jaren mee.

We gebruikten stukjes
reflecterende stof/reepjes van
fluostof van afgedankte
fluohesjes. We zijn dus ook
ecologisch te werk gegaan.
Verder maakten we ook gebruik
van fluoverf en ledlichtjes :-). 

Succes aan allen! 
Fingers crossed hier :-). 



Blacklight T-shirtkrant

De Lage Kouter Kortrijk
alle 3de jaars Lage kouter 
ontwerp lln: Robin 3 HL 

olv Trees Breyne

De leerlingen van het 3de jaar
kregen de opdracht om een
ontwerp te maken op een zwarte
T-shirt.
Eerst ging elke leerling
individueel aan de slag, op zoek
naar goeie afbeelding en slogan
waaruit hun eigen ontwerp werd
geboren.
Met alle ontwerpen hielden we
tussen de 3de jaars een stemming,
Welke tekening komt er op de T-
shirt?

Een collega met kennis van
drukken op T-shirt kwam dit
proces toelichten en liet de lln zelf
drukken op de T shirt.
Dit werd gefilmd om te tonen aan
de andere 3de jaar klassen.
Zo werden alle lln van het 3de jaar
betrokken in het volledige proces
van ontwerp tot het bedrukken op
de ene T-shirt. 



Blacklight T-shirtkrant
 Burgerschool Roeselare

1B +2Ba + 2Bb 
olv Christine Delaere

De leerlingen van onze graadsklas 
(1B en 2B) werkten aan de
opdracht in de lessen beeld. Hun
leerkracht, mevr. Dejonghe
verwoordt het als volgt:
 "In het teken van het jaarthema
“verbinding” kregen de leerlingen
de opdracht om zelf getekende
schaduwlijnen uit te werken in
grafietpoeder en houtskool. 
Hierbij was vooral het licht-
donker contrast heel belangrijk.
Sommige lijnen werden
vereenvoudigd, andere niet.

Door het samenstellen van de
voorstudies van de verschillende
werken werd opnieuw een groot
groepswerk gecreëerd, met alweer
een mooi en boeiend lijnenspel. Deze
werken werden gebruikt als
inspiratie voor de tekening op de T-
shirt. "
1 van onze stagebedrijven
"RozenBlauw" heeft ervaring met
fluoriserende bedrukking op kledij.
De zaakvoerster was onmiddellijk
bereid om ons ontwerp te drukken.
(RozenBlauw is een winkeltje in
Rumbeke dat kinderkledij verkoopt
en allerhande kledingstukken
bedrukt met namen, tekeningen.)
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VTI Sint-Lucas Menen
3TW 

olv Bert Galle

In een eerste fase probeerde de
klasgroep zelf fluorescerende verf te
ontwerpen. Dit door middel van info
op het internet op te zoeken en uit te
proberen. Na verschillende pogingen
en veel uittesten bleek het resultaat
weinig bevredigend te zijn.

In samenspraak met de
klasgroep beslisten we om
fluorescerende strips te
gebruiken afkomstig uit onze
afdeling autotechnieken. De
leerlingen ontwierpen een logo
en sneden dit uit met behulp
van de lasercutter. 
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Sint-Andreaslyceum Sint-Kruis
 

6 leerlingen uit het eerste
moderne die 2 uurtjes creatief
atelier hebben iedere week en

hiervoor superenthousiast zijn. 
(ze zijn 13jaar): 

nl Ella, Ella, Laura, Julie,
Evangelina en Stan.

 
olv Katrien Woussen

De leerlingen hebben alles zelf
gemaakt en ontworpen, ook voor
het fluotouw zijn ze op
onderzoek gegaan naar de beste
manier om witte wol te kleuren.



Blacklight T-shirtkrant
Sint-Franciscuscollege 

Heusden-Zolder
Liene Put 1A11 

olv Ils Boermans

Stappenplan ontwerp t-shirt xiu-
actie
1.    Leerling haalt een oud fluo hesje
uit elkaar.
2.    Leerling knipt stroken en strijkt
deze op de juiste breedte om.
3.    Leerling knipt cirkel uit het
hesje voor de smiley.
4.    Leerling knipt ogen en mond
smiley uit de reflecterende strook
en strijkt deze met speciaal papier
op de cirkel.

5.    Leerkracht stikt de
reflecterende en fluo stroken
op het t-shirt. Daarna de
smiley.
6.    Leerling zoekt logo xiu
actie en logo school op op het
internet en drukt deze af op
speciaal papier.
7.    Logo’s worden uitgeknipt
en op de mouw gestreken
door de leerling.
8.    Leerling schrijft met een
textielstift haar quote op de
reflecterende strook.



Blacklight T-shirtkrant

Sint-Gabrielcollege Boechout
 

Vonne Gerrits en 
Safia Cheba-Emimou 1Ac1

 
olv Kathleen Van Staeyen

De leerlingen hebben eerst
een ontwerp op papier
gemaakt. Daarna gingen we
aan de slag met stiften om het
t-shirt te pimpen. 



Blacklight T-shirtkrant

Er werd een ontwerp gemaakt.
Dit werd gedigitaliseerd en
vervolgens uitgeplot in
fosforiserende folie. 
Deze folie geeft licht in het
donker. Vervolgens op een T-
shirt vastgeperst.

PTI Kortrijk
 

2TXA
Amelia Wyckaert

Boone Henri 
Boudrez Matty 

 
olv Edward Kerkhof



Blacklight T-shirtkrant

In de les maatschappelijke vorming-
Nederlands (MaN) kregen de
leerlingen het wedstrijdreglement te
zien.
Daaraan werd een taak gekoppeld:
ontwerp een Black-Light T-shirt.
De leerlingen gingen aan de slag en
werden door de leerkracht
geëvalueerd op de verschillende (in
het wedstrijdreglement) verplichte
voorwaarden.
 

SJI campus Kroon Tielt
Tess Cosman, 3HSV 1 

olv Dries De Baerdemaeker

De leerlingen mochten op het
leerlingen platform stemmen op het T-
shirt dat het meest aan de volgende
voorwaarde voldeed: ‘Zou je dit T-shIrt
dragen?’ Het Black-Light T shIrt vsn
Tess uit 3 HSV1 voldeed aan alle
voorwaarden en werd ook uitgekozen
tot meest-draagbare T-shIrt.
Mijn vrouw werd aangesproken om het
naaiwerk te doen omwille van de
nakende deadline. Het ontwerp werd
zo goed mogelijk gevolgd en de
creativiteit om het T-shirt zowel
 ’s nachts als overdag zichtbaar te
maken werd getriggerd. Met retro-
reflecterende veters werd aan de
voorwaarden voldaan. Toen ik met het
Black light T-shIrt de klas binnen
kwam, heeft Tess die onmiddellijk
aangedaan. Zichtbaar trots. 



Blacklight T-shirtkrant

SBSO Campus Sterrebos
 

2/3 BAK A
 

 olv Lana Christiaens
 

De leerlingen van de klas
hebben gekozen voor het
hippe tie-dye effect. Dus met
bleekwater gewerkt om het
effect te bekomen. Dan hebben
we voor een vrolijke (hippie)
spreuk gekozen en deze in
zilveren en gouden
reflecterende letters op de
achterkant geplaatst.



Blacklight T-shirtkrant

WICO Lommel
 

4 verkoop 
 

olv Heidi Vangerven

De leerlingen van 4 verkoop
hebben een ontwerp gemaakt dat
we hebben overgezet en
uitgesneden met 'iron on reflective
foil'
.Ook de slogan en logo's zijn met
datzelfde materiaal aangebracht op
het t-shirt.

De logo's zijn eerder
onopvallend aanwezig en hun
ontwerp is op de rugzijde
bewust onderaan geplaatst
omdat een rugzak anders de
reflectie en opdruk helemaal
zou bedekken.
Het resultaat ziet er overdag'
zwart/wit' uit en 's nachts licht
het echt op.
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Vibo De Brem Oud-Turnhout
 

F1S
 Frederick Safro Adjei

 
 olv Celien Laurent

Met verfstift een mooie
cartoon en leuk lettertype
aangebracht.
Daarna met reflecterende
stickervellen nog leuke
symbolen aangebracht,
allemaal in het thema van
Sonic.



Blacklight T-shirtkrant

Provil Lommel
 

2StemIW
 

 olv Lieve Bleux
 

RESPECT REFLECT

Respect is zichtbaar in het licht.

Reflect wordt duidelijk in het
donker.
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Sint-Bavohumaniora Gent
 

Hailey-Eve Enchill (1B)
 

 olv Bert Declercq

Met kalkpapier tekenden we de
letters van de tekening over op een
oude fluo regenhoes voor een
schooltas, deze knipten we uit.

De logo’s van Xiu en Sint-
Bavohumaniora (op de
rechtermouw) en de outline
(retroreflecterend) van de letters
van ons ontwerp maakten we uit
een stuk van een oude fluo
fietszadelhoes.
We kleefden het geheel op de t-
shirt met spuitlijm.

Dit is het resultaat dat werd
gekozen uit verschillende
voorontwerpen van onze
eerstejaars uit de lessen Beeld.



Blacklight T-shirtkrant

Buso Sint-Franciscus Roosdaal
 

Cluster 3 OV1
 

 olv Tinneke Verbeyst 

Het ontwerp werd op de T-
shirt geplot.
Voor de foto's hebben we
lightpainting ingezet om het
geheel van zichtbaar en niet
zichtbaar nog duidelijker in de
verf te zetten. 



Blacklight T-shirtkrant

Het Ministerie van Wonderwijs
(dit is onze leerlingenraad) ging
aan de slag met de opdracht van
XIU. Zij maakten dit ontwerp
helemaal alleen!

SJI Campus Beer Tielt
 

Het Ministerie van Wonderwijs 
 

olv Wendy Ketels
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Guldensporencollege Kaai Kortrijk
Klas 303 (richting

natuurwetenschappen, derde
middelbaar) 

olv Ruth Coucke
 

Na beraad beslisten we dat we aan de
slag gingen met het bekende 'Nike'
logo. We pasten het logo danig aan dat
het logo van onze school erin
terugkomt. Het 'Gulden Spoor' is te
herkennen aan de kleine uitstulping
onderaan het logo. Ook de slogan van
'Nike' werd gepimpt. In de plaats van
'Just Do It', werd het 'Just See It'.
Passend voor een XIU-campagne.

Met de klas wetenschappen (303)
maakten we de blacklight t-shirt.
De leerlingen konden voor we aan
de slag gingen brainstormen en
nadenken over een goede slagzin
op de t-shirt.

Op de rechtermouw plaatsten we het
logo van XIU met opnieuw het
Guscologo verwerkt in de U (niet
zichtbaar op de afbeeldingen, ik kon er
maar 2 downloaden).
Alles werd zorgvuldig op de t-shirt
genaaid met fluorescerende naaidraad.
Op die manier creëerden we een
eendimensionale t-shirt waar we heel
trots op zijn!



Blacklight T-shirtkrant

BO Ter Bank Heverlee
 

De raatklas 
 

olv Else Pacolet
 
 

De leerlingen van de raatklas
maakten elk een ontwerp voor op
de T-shirt. Uiteindelijk hebben
we er een ontwerp uitgekozen.

Deze T-shirt werd gemaakt met
reflecterende grijze verf en roze
fluoverf.

Het ontwerp is een fantasie
tekening van een van onze
leerlingen. 

 



Blacklight T-shirtkrant
Sint-Jan Berchmansinstituut Puurs

Amigos team 
olv Michael Bogaerts

We zijn gestart met onze
leerlingengroep AMIGOS met een
brainstorm van leuke ideetjes.
We waren het er over eens dat het
een eenvoudig, niet te druk
ontwerp moest worden.
Bij dieren merk je vaak op dat bij de
minste reflectie in de donker, de
ogen oplichten.
We gingen daarom voor fluo-gele
kattenogen. We hebben deze dan
reflecterend grijs omrand met nog
een fijn grijs bolletje in de pupil.

Ook brachten we XIU mee in
ons ontwerp. De X zijn de
snorharen, de I de mond en de U
zou een tongetje kunnen zijn.

Ook hadden we een verschillende
slogan. ‘Now you see mee’ vonden
we ideaal. Alles is fluo geel, behalve
‘see’.
Om deze slogan te linken met onze
kattenogen, is de slogan geworden:
MEOW YOU SEE ME.

 
We hebben dan textielfolie besteld in
fluo geel en reflecterend grijs. Na het
snijden werd alles in verschillende
keren op de T-shirt gesmolten. Omdat
we het ontwerp zo tof vonden, hebben
we voor elk van ons een T-shirt
gefabriceerd. De slogan staat op onze
exemplaren wel op de linkerborstkant
aan de voorzijde.
Vandaag zijn we de T-shirten gaan
showen. De medeleerlingen willen graag
ook zo'n exemplaar aanschaffen.
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Prizma Izegem
 

Arijan Martinovic uit 1B01
 

olv Lynn Verstraete

Het materiaal dat we gebruikt
hebben is "glow in the dark
flexfolie" en "reflecterend
materiaal".

Het zijn de leerlingen van 1B
Maatschappij en welzijn die
hebben deelgenomen aan de
wedstrijd. Daarna hebben we een
stemming georganiseerd welk T-
shirt werd ingezonden voor de
wedstrijd. Het was een leuke
opdracht voor de leerlingen. We
danken jullie ook voor het goed
gevulde wedstrijdpakket dat we
mochten ontvangen en uitdelen
aan vele leerlingen op onze
school. Op de linkermouw staat
het logo van de school en van XIU.
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Sint-Paulusschool campus Sint-
Jan Berchmans 2 Avelgem

 
Leerlingenraad

 
 olv Frederik Vanhonacker

You glow in the dark, dé quote
centraal op onze T-shirt.
Zichtbaarheid zou dan ook altijd
in het middelpunt van de
belangstelling moeten staan, zeker
in het verkeer!

Natuurlijk wil je net zoals
iedereen ook shinen. Daarom
kozen we voor hippe
fluokleuren. We creëerden
een soort Galaxygevoel door
gebruik te maken van
spettertechniek met verf.
Reflecterende delen van een
fluohesje gebruikten we om de
zichtbaarheid helemaal te
verhogen.
We zijn heel trots en vinden
ons resultaat erg geslaagd,
hopelijk delen jullie deze
mening.
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VTI Oostende 
 

Aran Ovaere (hoofdontwerp) - Pepijn
Bours - Freedom Christopher - Meris
Muric - Roger Stefan - Milan Van der

Vennet - 1XPa
 

 olv Ingeborg Borgoo

Nadat de leerlingen hebben
gebrainstormd hebben we
samen het ontwerp op punt
gezet.
Reflecterende stof en
dubbelzijdig strijkpapier
werd aangekocht.
De tekening op het
strijkpapier overgezet, logo
XIU en logo School
gekopieerd en dat alles op
het T-shirt gestreken.
Een model gezocht, lamp
aan en FLASH ...
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VMS Roeselare
 

1a 
 

olv Lorenzo Louagie

Er werd gebruik gemaakt van
fluoriserende verf voor de
namen van de school en Xiu.

Fluoriserende stickers voor het
logo.
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Sint-Andreasinstituut
Oostende

 
Amy, Jitske, Lieze en

Isaura 3A en 3C 
 

olv Dieter Ghijs

In het derde jaar van het Sint-
Andreasinstituut Oostende
gingen 87 leerlingen enthousiast
aan het werk. Allerhande media
werden ingezet om tot de beste
resultaten te komen, Paint 3D,
Freshpaint, Sketchbook, ook ‘old
school’ met pen en papier. 

Uit al die pareltjes kozen we er twee
om te compileren. De catchy
#seameshine quote van Amy en
Jitske konden we koppelen aan het
leuke ontwerp van Lieze en Isaura
uit de 3A-C. We besloten qua
kleurkeuze te gaan voor die van het
schoollogo, Sint- Andreasinstituut,
onze groene school aan zee. Shiny
metallic blauwgroen en in het
donker retroreflecterend. Frank
onze ICT coördinator goot alles in
een digitaal jasje en oud leerling
Angel en haar mama Cindy,
opvoedster op onze school, drukten
het ontwerp. Dit alles onder het
goedkeurende oog van meneer
Ghijs opvoeder tweede graad (onze
XIU ambassadeur) en mezelf.

Mevr. Grymonprez Leerkracht
Beeld en Artistieke Vorming 1ste

en 2de graad.
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 H Hartinstituut Kalmthout
 

6HWB 
 

olv Emelie

'Ceci n'est pas un fluovest' 
met reflecterende stroken van 
fluovesten. 
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Lyceum Kortrijk
 

Charlotte klas 22 en 
Khadija uit klas 25 

 
olv Lieve Boucquez

 

Tijdens de lessen beeld hebben
de leerlingen een nachtdier en
een kleurrijk dag dier getekend
en gestileerd. Het kleurrijke dier
(kikker) hebben we in felle
kleuren geschilderd. Het
nachtdier in glow verf. Het was
wel een moeilijk klus om glow
verf op een zwarte t -shirt aan te
brengen.
Jammer dat we geen
tekenmateriaal van jullie hebben
ontvangen, want het was een
moeilijke zoektocht om de juiste
materialen te vinden.
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Campus De Reynaert Tielt
 

Postup Bazhena 3 Hum We -
Poublon Remco 3 Hout -

Rech Ocean 3 Zorg & welzijn
- Michalak Julia - 3 zorg &

welzijn 
 

olv Fanny Bossuyt
 

De leerlingen hebben een
sjabloon gemaakt. Daaruit is het
sjabloon gekozen.
Er is gewerkt met reflecterende
flex- en holografische folie.
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Spes Nostra Heule
 

Elena Vanslambrouck klas 1A1 
 

olv Bjorn Boel

Tijdens de les beeld hebben alle
leerlingen van het eerste jaar een
black-light T-shirt ontworpen.

Per klas zijn er een aantal
ontwerpen geselecteerd. Via
Instagram konden de leerlingen per
klas stemmen voor het beste
ontwerp.

Het beste ontwerp kwam van Elena
Vanslambrouck uit 1A1.

De leerlinge wou ook op de foto en
draagt het ontwerp dus omgekeerd!

MVG
Bjorn Boel( trotse leraar beeld)
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BuSO Ter Engelen Maaseik
 

1A, 1B en 1C (26 lln) 
 

olv Jan Wilms

Ook dit schooljaar heeft onze
school z'n best gedaan voor de
wedstrijd.
De leerlingen van het
observatiejaar gingen aan de slag
met het T-shirt.

De 26 leerlingen van 1A, 1B en 1C
hebben bovenstaand resultaat
bedacht en uitgewerkt tijdens de
lessen textiel met dank aan juf
Martine, juf Kris en juf Kitty! 

Zoals onze inzending vorig
schooljaar blijven we trouw aan
ons schoollogo: de vleugeltjes van
Ter Engelen. Hopelijk vallen we
in de prijzen!
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SG Sint-Michiel - 
BARNUM Roeselare

 
Mos-team Barnum: 
Sarah Iacob (1ACb), 
Jenne Denijs (1ACa), 

Serafien Aspeslagh, Cara Boury, 
Yana Goeminne, Ariana Nas, 
Maxime Phlypo, Daria Pop, 

Lily Van Hecke, 
Manneh Abusharbain, 

Lore Vande Kerckhove, 
Sophia Ouasli 

 
olv Bart Govaert

 

Zilver-fluoriserende
uitsnijdingen geperst op de t-
shirt .
Figuur van levensboom die de
aandacht moet trekken +
pakkende Quote die jongeren
aanspreekt + banner van fietsen
die de 2 verbinden. Alles
ontworpen met een groep
leerlingen uit de eerste graad
(mos-team) en deels
verwezenlijkt met hun kennis uit
de lessen techniek, ICT en
Engels.
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Sint Aloysius Geel
 

Mylan, Alicja, Alex, Fiebe,
Lore, Renske, Maëva, Niel,
Sirra, Gitte, Amber, Dries,

Myrthe uit 1B PD B 
 

olv Kris Ooms

Met behulp van verschillende
opvallende fluokleuren.
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Spes Nostra Kuurne
 

Juliette Nuyttens 2A2 
 

olv Koen Brulez

Reflecterend druk (lichtbundel en
tekst) in combinatie met gewone
fel groene druk (lamp en kikker)
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Gito Tervuren 
 

Lentel Joachum - 1A 
 

olv Kathleen Dumont

We hebben de T-shirt zichtbaar
gemaakt met fluo stof. Deze
hebben we gehaald van oude
fluohesjes. We gebruikten ook
reflecterende tape en fluoverf.
De tape werd kriskras aangebracht
en stelt een wegennetwerk voor. 
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Damiaaninstituut Aarschot
 

Klas 1D, Jani Sijmens 
 

olv Anke Serré

De leerlingen maakten het
ontwerp (ICT) met een
computertekenprogramma.
Daarna werd het ontwerp
uitgesneden met een Silhouette
machine uit Flex. 

Liefst zo fluo mogelijk, maar
leerlingen kozen er wel voor
om het nog draagbaar te
houden. Met een haak werd de
tekening uit de flex gepeld en
daarna bij 170 graden geperst. 
Dit door leerlingen van de B-
stroom waar printmedia een
onderdeel is van STEM
technieken. Dus een
meerwaarde voor hun
opleiding en deze t-shirt
ontwerpen was dus een goede
uitdaging.



Blacklight T-shirtkrant

Middenschool SV Campus
Lievegem

 
Jonas De Wolf 1G 

 
olv Mady Cuvelier

De leerlingen van het eerste jaar
maakten elk een ontwerp voor de
T-shirt.
Nadien werd van de 2 beste
ontwerpen een mix gemaakt.

Samen met de hulp van de
leerkracht beeld werd de T-shirt
gemaakt.
Hiervoor werden reflecterende
stroken van een fluohesje
gebruikt voor de letters en de
boordjes, 
In the dark verf voor de logo's
van XIU en onze school en de
kikker werd geschilderd met
reflecterende fluoverf.



Blacklight T-shirtkrant
Autonome Middenschool Bredene

Leerlingen 2BVHP en 2ASTG 
olv Stephanie Serruys

Alle 16 leerlingen hebben een
eigen zwart T-shirt bedrukt
volgens de opgave van de
wedstrijd. Voor het definitieve T-
shirt hebben we enkele ontwerpen
samengevoegd en met de ganse
klas de perfecte T-shirt gemaakt.
Amy (@360shuvit), die vaak buiten
is om te skaten, vond dat
verkeersveiligheid niet alleen over
fietsen of wandelen mag gaan. Ze
wil dan ook alle ogen op haar
gericht hebben als ze 'aan het goan
is' (heel goed aan het skaten is) om
te tonen wat ze kan maar ook om
letterlijk gezien te worden. 

Ook de link naar haar sociale media
ontbreekt niet. De bliksems zijn een
verwijzing naar de flits die ze creëert
als ze voorbij skate en het in de
spotlights staan met haar kunsten.
Zoals paparazzi die foto's willen
nemen maar alleen de bedrukking
nog zien door de flits. In daglicht zie
je het sterk contrast van het wit t.o.v.
het zwart, met fluo-accent in de ogen.
Met weerkaatsend licht in het duister
zie je de ogen en bliksems oplichten
door de retroreflecterende folie, met
skatester in glitter reflecterende folie
voor een stijlvolle toets en in
volledige duisternis zie je de tekst in 2
verschillende kleuren 'glow in the
dark' bedrukking. Alles is door de
leerlingen bedacht, getekend,
gesneden en geperst, dat laatste met
hulp natuurlijk. Het was een heus
project met een schoolstemming over
welke T-shirt ingediend moet worden
voor de XIU-wedstrijd.



Blacklight T-shirtkrant

TechniGo! Aalst
 

3 MECH 
 

olv Gizelle Van Loo

Met retroreflecterende fluo
textielverf hebben alle leerlingen
een ontwerp gemaakt. We
hebben extra zwarte t-shirts
aangekocht, zodat alle leerlingen
hun eigen t-shirt mochten
pimpen.



Blacklight T-shirtkrant

VISO Roeselare
 

3BWSTEM 
 

olv Marlies Morlion

Achterkant: Fluostroken en auto
met fluo flexfolie op het t-shirt
gestreken.
QR-code met quote met touwtje
aan t-shirt gehangen.
Logo op mouw gestreken en
opgekleefd.



Blacklight T-shirtkrant

 Sint-Martinusschool campus Ursula
Herk-de-Stad

 
Roselien Laveren, Simon

Swartenbrouckx, Ilkay Bogaert 1At 
 

olv Veronique Verjans

Tijdens het klasuur werkten we
rond zichtbaarheid in het
verkeer.
Daarna werden alle lln
uitgedaagd een ontwerp te
maken. Dit ontwerp werd eerst
getekend. Daarna hebben we met
de cameo en fluoriserende en
reflecterende flex-folie het
ontwerp op het T-shirt gedrukt.



Blacklight T-shirtkrant

DBM Essen
 

1B:Tristan, Fien, Alano, Wayne,
Yenthe, Vic, Sem, Jayden, Rami,

Alpha,Fenia
 

olv Inneke Van Hove

De leerlingen hebben allemaal
een ontwerp gemaakt op papier.
Daarna is er door de leerlingen
van de school en de leerkrachten
een stemming geweest.
Uiteindelijk werd er van 3
leerlingen hun ontwerp
gemaakt.
Ze hebben met reflecterende en
Fluostof letters en figuurtjes
uitgesneden en gemaakt. Ze
hebben ook met de laptop en een
flockmachine leren werken om
het T-shirt te maken. Op de
mouw staat het logo van Xiu en
het logo van de school.



Blacklight T-shirtkrant

Atheneum Mariakerke
 

Module Duurzaam Ondernemen
en Samen Leven (1ste middelbaar

)
olv Isolde Audooren

Wij hebben het kapotte vestje van
onze werkman verwerkt, dit
zorgde voor de fluo en
retroreflecterende onderdelen
van de T-shirt (extra kap, de #, de
boord onderaan). Het logo van de
school en XIU zijn op de mouw
gestreken met transferpapier,
maar aangezien de T-shirt zwart
is, is dit niet zo goed zichtbaar.



Blacklight T-shirtkrant

Sint-Janscollege Sint-
Amandsberg

 
Elissa Strybos 2LA 

 
olv De Keukelaere Lieslot

De fluo stroken/vlakken zijn
gemaakt met strijkvilt.
De reflecterende letters zijn
gemaakt uit plakfolie en dan met
graffitispray bewerkt.



Blacklight T-shirtkrant
MS Vijverbeek Asse

Leerlingen van de workshop "T-shirt"
(combinatie eerste- en tweedejaars A- en
B-stroom) op de projectdag "Verkeer en

veiligheid" olv Griet de Bisschop

Op onze projectdag "Verkeer en
veiligheid" in oktober konden
de leerlingen deelnemen aan
een workshop rond de
wedstrijd. Ze maakten schetsen
en slogans (zie achtergrond
waarop de T-shirt ligt).

Ons ontwerp is een combinatie
van een kat en pootafdrukjes
(uit reflecterende folie) en een
slogan, waar we in de lessen
Nederlands een woordspeling
van maakten. Ook de "katogen"
zijn een woordspeling naar een
reflector of een "katoog".

De slogan en de school/XIU-logo's
werden met fluo textielstiften
aangebracht.

De ogen van de kat maakten we
"fashionable" met groene
pailletjes/blinkertjes, ze werden
één voor één (!) erop genaaid.

We zorgden dat het ontwerp
eenvoudig is (geen volledige kat,
maar de suggestie van een
kattenkop), maar verrassend (hartje
als neus) en flashy/modieus
(pailletjes).

We zijn ontzettend trots op het
resultaat, dat de samenwerking
toont van verschillende leerlingen
op onze projectdag en enkele
creatieve/handige leerlingen en
leerkrachten!



Blacklight T-shirtkrant

Pius X VII Olympiadeplein 1ste graad
Antwerpen

 
1B heel de klas / Babette Janssens 

 
olv Mario Delva

Met een fluolijn een opvallend
oog er op genaaid en dan met
glitter ( want dat is helemaal
terug in ) de logo's op de mouw
bevestigd. 



Blacklight T-shirtkrant

 
Pius X Antwerpen 

2de graad
 

3 & 4 MRP
 

 olv Mario Delva

Wij hebben in onze les PO een
ontwerp uitgewerkt dat er wel
cool uit zag en dan hebben wij
in ons vak mode met
reflecterende en fluo stof
gewerkt. In de dag vallen we op
met de vraag " SEE ME " ( zie
mij ) maar in het donker is het
een kreet van SEEE ( ZIEEEN )
wat dat willen we bereiken: dat
ze ons zien in de donkere.

Groeten 3 & 4 MRP



Blacklight T-shirtkrant

BA Campus Caputsteen
Mechelen

 
kabinet verkeersveiligheid

(leerlingenraad) 
 

olv Jo Wouters

We hebben met de leerlingenraad
kabinet verkeersveiligheid de t-
shirt met ons logo  geprobeerd
om met een soort van spuitbus die
een reflecterende spray geeft, de
t-shirt  te versieren.

We hadden iets te weinig tijd en
het is niet geworden wat we
verwacht hadden, maar het was
toch leuk om hieraan te werken.

Onze moed zakte wat weg toen
onze t-shirt aan het drogen was en
we de volgende dag merkten dat
één of andere flauwe plezante er
nog wat bij op gesprayd had.



Blacklight T-shirtkrant
Don Bosco Halle

klas 3AF Printmedia, mevr. Claessens
Inge (begeleiding ontwerp) en mevr.

Van der Eecken Leen (begeleiding
uitvoering) olv Olivier De Pril

Chronologische verloop van
brainstorm tot ontwerp tot
uitvoering. 
Het was de bedoeling om een niet-
statische maar dynamische fietser af
te beelden. Dit effect hebben we
proberen te bekomen door in het
ontwerp gebruik te maken van
cirkels rond de fietser. Eens het
ontwerp klaar was, zijn we beginnen
testen met zeefdruktechniek en al
snel bleek dat de fiets op een wit vlak
in het donker niet zo goed tot stand
kwam.

Bij een volgende proefdruk op een
fluo achtergrond viel de fietser
dan weer minder op. Een laatste
proefdruk met zowel de
achtergrond als de fietser in fluo
gaf het beste effect in het donker.
Voor het definitieve ontwerp
hebben we een achtergrond
gemaakt uit gerecycleerde stof van
afgedankte fluohesjes. De fiets
hebben we hier op gedrukt in
zwarte inkt, wat als effect geeft dat
de cirkels als het ware
uitsparingen zijn in het fluo geel
vlak. Op dit vlak hebben we
vervolgens de fietser in fluo roze
inkt gedrukt, net als de slogan. Ten
slotte hebben we het bedrukte stuk
fluostof op de T-shirt genaaid.



Blacklight T-shirtkrant

 Edugo Campus Lochristi
 
 

Jana Heirwegh uit 6STW2
 

olv Kim Maes

De staart en het lichaam van
de kameleon zijn opgelicht
met 'glowing in the dark' verf.



Blacklight T-shirtkrant

Sbso Helix
 

Mats Driezen uit 4tba
 

 olv Laure Agten

Op onze t-shirt staat een
mooie adelaar. De leerling
die de t-shirt heeft
ontworpen zag deze als een
mooi teken voor vrijheid. Hij
heeft zelf de slogan "Langer
heel in het geel" bedacht. Dit
vonden we een ludieke maar
duidelijke slogan. Al onze
leerlingen hebben een t-shirt
mogen ontwerpen en het
winnende ontwerp hebben
we gemaakt. Een mooie
insteek om op een leuke
manier met
verkeersveiligheid bezig te
zijn!



Blacklight T-shirtkrant

Maris Stella Instituut Oostmalle
 

2 jongens uit het 1ste jaar
 

olv Niky Valgaeren

We kozen voor het ontwerp van
2 jongens uit het eerste jaar
omdat we dit een knap, haalbaar
ontwerp vonden.



Blacklight T-shirtkrant

Sint-Angela Ternat
 

Bes Vergauwe en 
Marieke Mertens, 1Aa 

 
olv Filip Geeurickx

Het vakteam WISKUNDE
gaf de instructie aan alle
leerlingen om na te denken
over een ontwerp. Uit de
beste ontwerpen werd dat
van Bes Vergauwe
(eerstejaars) gekozen. Zij
mocht (met hulp van
Marieke Mertens) onder de
middagpauzes de shirt 'in
het echt' pimpen. Dat heeft
hen vier middagspeeltijden
gekost. Wij vinden het
resultaat alvast erg geslaagd.



Blacklight T-shirtkrant
Prizma Ingelmunster

Vic, Shana, Xander E., Warre,
Thibaut, Hervé, Xander V., Noah,

Seppe, Lobke en Davidt Vandezande
als klascoach van klas 2B02. 

olv Davidt Vandezande

Opnieuw een mooie uitdaging die we
als school dankbaar in handen
hebben genomen.

In ons vak STEM-technieken moeten
wij namelijk het domein 'printmedia'
behandelen. Eerlijk gezegd kwam
jullie opdracht als een geschenk uit
de hemel vallen want als leerkracht
wist ik, bij de start van het schooljaar,
niet goed hoe ik dit zou aanpakken.

In november zijn we gestart met het
ontwerpen van een logo dat
hedendaags is en uiteraard de jeugd
moet aanspreken om op te vallen in
het verkeer.

We besloten om rond het thema 'black
lives matter' te werken.
Natuurlijk was het niet de bedoeling om
alles zomaar te kopiëren. De slogan
werd aangepast naar 'fluo, lives matter!'
en de gekende vuist werd aangepast
naar een kracht uitstralende versie die
oplicht in het donker. Ook de
verwijzing naar de corona-periode was
voor ons belangrijk. Daar we lang geen
handen mochten schudden en kussen
uitdelen was elkaar 'de vuist geven' een
begroeting die vaak gebruikt werd.

Alle letters van de bedrukking werden
in fluo -kleuren aangebracht (ook het
logo van de school en dat van XIU op
de mouw). Deze zijn moeilijk zichtbaar
op de foto 's maar zeer opvallend
overdag. In het donker lichten alle
elementen op omdat deze tevens uit
reflecterend materiaal gemaakt zijn.



Blacklight T-shirtkrant

Guldensporencollege
Harelbeke

 
Zoë Van Halst en Tara

Vercruysse uit klas 411-G
L

olv Marthe Vanhauwaert

Onderaan hebben we een band
met fluo roze strepen
gecombineerd met een
reflecterende streep. In de
reflecterende streep hebben we
de quote 'here we glow'
uitgesneden. De fluo-band is nu
heel populair, veel 'fluo-kledij'
wordt voorzien met zo'n lage
band. Onderaan is het goed
zichtbaar, er kan geen kap of haar
de fluo belemmeren. Op de
mouw hebben we ons schoollogo
en het XIU-logo op gestreken. Wij
zijn alvast fan en zouden er graag
nog meer maken om uit te delen!
Bedankt voor de vele en
bruikbare gadgets!!

Werkgroep Safety First -
Guldensporencollege Harelbeke



Blacklight T-shirtkrant

Gemeentelijk technisch
Instituut Beveren

 
Lana Alyssia Pauwels 1B4

 
 olv Jan Reyns

In de lessen PO bij collega Mevr.
Barbara Baert werd er een wedstrijd
opgezet. De lln. gingen aan de slag op
zwart papier met verschillende FLUO
verf. Uit de 60 ontwerpen werden de
beste 3 geselecteerd . Uit deze selectie
kozen de leerlingen zelf het beste
ontwerp.

Alle leerlingen kregen uit de rijk
gevulde doos gadgets een mooie
prijs. De hoofdwinnaars kregen een
helm, fluo vest en JBL box waarvoor
hartelijk dank aan de XIU
organisatie. Wij zijn zeer tevreden
met het resultaat en hopen
uiteraard bij de winnaars te
eindigen maar het proces was voor
de lln. ook zeer creatief, leerrijk en
ondertussen is hiermee ook een
mooie sensibiliseringsactie aan bod
gekomen waardoor veilig verkeer
aan de leerlingen is aangebracht.
Wij hebben nog meerdere foto’s ter
beschikking indien nodig. Ook op
onze FB pagina kan je foto’s
terugvinden van de prijsuitreiking.
Veel succes bij het jureren en
bedankt voor de blijvende XIU
inspanningen. 
Vriendelijke groeten, Jan Reyns -
coördinator verkeer op school GTI.



Blacklight T-shirtkrant

Guldensporencollege Plein
Kortrijk

 
P-101

 
 olv Timothy Devos

Onze leerlingen hadden het idee
om een soort van cowboy T-shirt te
maken met volgende slogan: "Wees
geen cowboy in het verkeer". De
slogan werd met blacklightstift
aangebracht, maar is niet zichtbaar
wanneer er geen blacklight is.
Gezien auto's niet met blacklights
rijden, is deze tekst ook niet
zichtbaar. Hetzelfde geldt voor het
aanbrengen van het logo op de
rechtermouw. Dit jaar kunnen we
dus geen geschikt eindproduct
afleveren. 



Blacklight T-shirtkrant

Leefschool De Tandem Eeklo
 

Teressa Van de Walle - 3ZW 
 

olv Kim Lonneville

We hebben met twee kleuren
gewerkt: grijs en geel.

De grijze kleur is een
reflecterende folie die zichtbaar is
in het donker. Het geel is een
fluogele folie die vooral bij
daglicht de aandacht trekt.
Het ontwerp op de rug is zo
uitgedacht dat zowel bij daglicht
als in het donker en afbeelding én
tekst zichtbaar is.
Op de mouw hebben we eveneens
met beide folies het logo van onze
school én het logo van XIU
verwerkt.
Op de foto is trouwens onze trotse
directeur als model te zien.



Blacklight T-shirtkrant

de! Kunsthumaniora
Antwerpen

 
olv Tineke Toussaint

Dit is de definitieve versie van
de!Kunsthumaniora.
We zijn gegaan voor een
ontwerp dat door tieners
gedragen zou worden. Dus
een groot licht van binnen
(figuurlijk, een slimmerik
dus) die zichtbaar is in het
verkeer. :-)



Blacklight T-shirtkrant

Pius X Antwerpen
bovenbouw campus

Abdijstraat
 

6 en 7 mode
 

olv Sanne Seghers

We hebben een
schaduwportret en
bandafdruk geschilderd
met reflecterende
textielverf.

We kozen voor de Slogan : C.me.
Een duidelijke boodschap aan de
automobilisten : Zie mij, houd
rekening met ons: voetgangers,
fietsers en steppers,..... Wij hebben
ook onze plaats op de openbare
weg!



Blacklight T-shirtkrant

Alles dat aangebracht werd op de
Tshirt is reflecterende flex folie. 

EDUGO campus De Brug
Ine Taghon 1A25

 
olv. Evelien Van Peteghem 

 
 



Blacklight T-shirtkrant

Go! Atheneum de Ring Leuven
 

Mare Verlinde 3de jaar
Humane wetenschappen 

 
olv Ellen Van Gelder

De leerlingen artistieke
vorming hebben eerst de
winnende tekening vergroot
en afgedrukt. Nadien hebben
ze elk element op de tekening
haarfijn uitgeknipt om er
sjablonen van te maken.
Nadien werkten ze met
fluoriserende verf en een
doordrukpers om de letters en
de figuren op het T-shirt te
krijgen. 



Blacklight T-shirtkrant
Sint-Martinusinstituut Koekelare

Gaétan Devos klas 340, 
Vincent Deschoenmaker klas 320, 

Ilano Verplancke klas 111, 
Ilke Decaestecker klas 111

 olv Bart Decaestecker

De leerlingen dienden verschillende
voorstellen in. Uiteindelijk kwamen
we bij een ontwerp waarbij twee
voorstellen gecombineerd werden.
Namelijk een afbeelding van een
'spook'. Een spook geeft namelijk
altijd ligt in het donker (en verstopt
zich niet in het donker). Dit spook
maakten we uit retroreflecterend
materiaal. 

Daarnaast de duidelijk leesbare quote
uit een ander ontwerp 'BE COOL AND
SHINE’. Een spook 'shined' altijd in het
donker. De letters van de quote werden
aangebracht in fluo geel zodat dit
opvalt en mooi contrasteert met het
zwart.
Drie letters van de quote werden
aangebracht in retroreflecterend
materiaal: de 'B' (van BE) en de 'OO'
(van COOL) zodat in het donker (met
licht) 'BOO' verschijnt. Een spook zegt
namelijk (BOO...). Zo is men in het
donker nog meer zichtbaar en creëren
we een mooi effect ook.
Op de rechtermouw werd onopvallend
het LOGO van XIU en het Sint-
Martinusinstituut aangebracht. Dit met
retro-reflecterend materiaal. Zodat
men nog meer gezien wordt in het
donker.



Blacklight T-shirtkrant

College Oostende
1L: Tenzin Methok Karma, Arian

Rahimi, Louise Burke, Amelie Bakeev,
Ode Sarazijn, Louda Salmurzaev,

Chidinma (Mercy) Conenth 
olv Liesbeth Nuyttens 

De aardbol werd geschilderd met
helblauw, fel groen en lichtgrijs.
Deze kleuren contrasteren mooi
met de zwarte achtergrond van de
T-shirt en zijn overdag goed
zichtbaar. Als detail werden er nog
verschillende (kleine en op de foto
niet zo goed zichtbare) fluospatten
(geel en oranje) aangebracht die
verwijzen naar sterren en
kometen die zich rond onze aarde
bevinden.

Op de baan rond de aarde werd
een fietspad in een reflecterend
laagje aangebracht dat pas goed
zichtbaar wordt wanneer er licht
op schijnt en ook voor een
verrassend effect zorgt. Ook de
tekst werd in reflecterend
materiaal uitgesneden. Op de
mouw is ook het XIU-logo
reflecterend met daarboven in
de reflecterende cirkel het logo
van de school. (Op de dag-foto
werd de mouw een beetje naar
achter gedraaid zodat je het zou
kunnen zien).



Blacklight T-shirtkrant

De Ster Tielt
3IB (Tibo, Lander, Yoran en Emiel),

3PS (Avet en Dario) en 3LA (Elza,
Dayana, Rute, Jessy, Sule en Natalia)

 
 olv Ashley Verschaeve

Wij maakten van het zwarte T-shirt
een fluorescerend, retroreflecterend,
maar bovenal een muzikaal T-shirt.
De achtergrond is fluo oranje. De 5
(6, incluis de onderste hulplijn)
horizontale, retroreflecterende
stroken die daarop zijn aangebracht,
stellen een notenbalk voor.

De muzieknoten die zorgvuldig
werden uitgeknipt stellen van links
naar rechts 'do', 'si' en 'mi' voor. Op
de onderste fluo gele strook wordt
dit - speciaal voor de bestuurders
wiens notenkennis eerder beperkt
is - ook vermeld. Tussen de
muzieknoten 'do' en 'si' plakten we
een grote, fluorescerende 'U'. Van
links naar rechts lezen we dus 'DO
U SI MI'. Dit spreken we uit als 'DO
YOU SEE ME'. Die vraag wordt ook
op de bovenste fluo gele strook
vermeld. 'Do you see me?' is Engels
voor 'Zie je mij?'. Wij hopen dat
weggebruikers die fietsers of
voetgangers met ons T-shirt in het
verkeer spotten alleen maar
volmondig  JA op deze vraag
kunnen antwoorden!



Blacklight T-shirtkrant

Go! Atheneum 
Oudenaarde

 
Tiago uit 1CLIC

 
 olv Lotte Bauters

Fluo stof
 reflecterende repen en
 blacklight verf



Blacklight T-shirtkrant

Spes Nostra Zedelgem

Juul Roose klas 1A4 

olv Hilde Jansseune

Ik laat de leerlingen werken met fluo
stiften op wit papier en dan
uitknippen om daarna het beeld +
tekst op te kleven op een zwart blad.

Uiteindelijk moet ik dan een
keuze maken wat altijd heel
moeilijk is omdat ik meerdere
ontwerpen mooi vind. Ook dit jaar
was het weer een moeilijke keuze.
Eén ontwerp werd uitgevoerd op het
T-shirt. Deze keer hebben we flock
folie( fluo kleuren en retro
reflecterend) gebruikt om het
ontwerp uit te voeren op de T-shirt.
Het ontwerp wordt ook elk jaar in het
groot gemaakt om dan aan het
hekken van de fietsenstalling te
hangen. Zo blijft de boodschap: '
zichtbaar zijn in het donker ' het hele
jaar zichtbaar voor de leerlingen.

Vriendelijke groeten
Hilde en leerlingen 1ste jaar (1ste
graad) en directie

k kies dan enkele ontwerpen uit die
de boodschap goed weergeven en
aantrekkelijk en vindingrijk zijn en
vraag ook eens de mening van de
collega's.



Blacklight T-shirtkrant

Go! Tak Campus Stabroek
 

1e graad 
 

olv Tinnen Van Breda

Bovenaan de T-shirt werd
met 3 fluokleuren en
reflecterende tussenstrips de
'V' van Veiligheid gemaakt.

CU in fluokleuren 'See You'

Rechtsonderaan vind je een
compositie van zon en maan.
Omdat zichtbaarheid dag en
nacht belangrijk is.
Om die reden zijn zowel
fluokleuren als reflecterend
materiaal gebruikt.

Het ontwerp is een
samenstelling van meerdere
ontwerpen gemaakt door
leerlingen uit de 1e graad.



Blacklight T-shirtkrant

Gitok Kalmthout
 

Zoë Destenay - 1 A STEM B 
 

olv Jan Van de Moer

Het ontwerp is van Zoë die hier op
school onze Miss Fluo is. Zij
begrijpt fluo als geen ander en kan
het ook spetterend over brengen:
splijtende bliksemschichten,
schitterende sterren en flikkerende
vlammen springen van het t-shirt
en laten niemand onbewogen en
springen in het oog! 's Nachts
gloeien de waak-vlammetjes nog
extra door de reflecterende verf.

GO FLUO: kort en krachtig!



Blacklight T-shirtkrant

Richtpunt Campus Eeklo
 

Nand De Baere / klas: 2A2 IW 
 

olv Veronique Van de Woestyne 

T-shirt werd zichtbaar gemaakt
door:

- glow in the dark textielverf te
gebruiken

Textile reflex + textile
nightlight (Moon) 



Blacklight T-shirtkrant

Alle 74 indieners 
zijn allemaal winnaars.

In januari 2022 kreeg elk van
deze scholen een pakket met

gadgets opgestuurd. 
XIU hoopt jullie in het nieuwe

schooljaar 2022-2023 te
mogen inschrijven voor de

nieuwe wedstrijd. 
Het prijzenpakket is voor elke

inschrijver en indiener
verzekerd!


