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WEDSTRIJD
“Ontwerp op een creatieve manier een
‘XIUgraag fietsvlag’ met recyclagemateriaal
en stimuleer zo jongeren om zichtbaarder
door het verkeer te fietsen zowel overdag
als in het donker". Deze wedstrijd wordt
georganiseerd door de vzwXIU.

PRIJZENPOT
- Elke deelnemende XIUschool krijgt een
mooi pakket met fluogadgets om de
'zichtbare' leerlingen te belonen.
- De winnende groep/klas krijgt een fluoontbijt in fluostijl!
- Naast de winnaar, gebeurt er ook een
facebookstemming voor 10 inzendingen
waarbij er 4 groepen/klassen nog een leuk
gadget krijgen!

H. HART BREE
2Ba en 2Bb
van de richting kunst en creatie

De vlag is ontworpen met
stukjes uit een
oud fluovestje,
gebroken glas
van een auto,
reflectoren en
oude cd's. De lln hebben gekozen voor
een fototoestel. Het fototoestel wil ons
ook graag zien! Net zoals je mensen
ook graag ziet in het donker. Het oog in
het midden van de lens is een verwijzing
naar het zien: XIU graag. Je kan de vlag
vastmaken door de loombandjes los te
koppelen.
De leerlingen vonden dit een heel leuk
initiatief en leverden echt teamwork!

VIBO DE BREM
OUD-TURNHOUT

Leerlingen van
F1S
OV2 BuSO

De leerlingen maakten een fietsvlag met
een oude handdoek. Elke leerling kreeg
een stukje om te bewerken en nadien
werden de stukjes weer aan elkaar
vastgemaakt.

SINT-GERTRUDISCOLLEGE WETTEREN

Leerlingen
van
1Ktd

We hebben een plastic zak, een netje van
limoenen en een netje van mandarijnen
gebruikt om de vlag te maken. We hebben een reflecterend strookje van een
fluohesje geknipt om door het netje te rijgen om zo het vlagje rond de fiets te kunnen hangen.

H. PIUSTIEN ANTWERPEN
INSTITUUT
B-stroom Middenschool
Els Piron
Katrien Ysebaert
en
Bram Van Stappen

De leerlingen van de B-stroom
Middenschool zijn op zoek gegaan naar
kapotte kledingstukken of zaken die van
vorig schooljaar zijn blijven liggen op de
school. We hebben dan met verloren fluohesjes, sport t-shirts onze vlag gemaakt.
TOO TRENDY!
We zorgden dan dat de letters I & U van
Pius-X oplichten en dan zo ook XIU te
voorschijn komt.

GO! ATHENEUM
MARIAKERKE
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In de module Duurzaam Samenleven en
Ondernemen gingen de leerlingen aan
de slag met recyclagemateriaal. Daarna
hebben ze klassikaal de vlaggetjes
besproken en beslist welk vlaggetje ze
zouden insturen voor de wedstrijd. Het
vlaggetje is gemaakt van een te klein
fluohesje. Om het steviger te maken
werd binnenin een stukje drankkarton
(brik) verwerkt. De jeton en sleutelring
haalden ze van een klein zaklampje.

KSOT SINT
ANGELA
TERNAT
Fabio Polizzi (2Aa)

Het is dit
schooljaar de
vakgroep
WISKUNDE die
tijdens de
kerstvakantie
een creatieve
'taak' mee gaf
aan alle leerlingen. Een leerling uit 2Aa
koos ervoor om zowel een oud fluohesje
als een reflecterend element
gebruiken.
TOO te
TRENDY!
Dé fluokleuren bij uitstek werden gebruikt:
geel en oranje.

MATER DEI
BRASSCHAAT
Leerlingen van 2A die
vorig jaar in milieuraad zatent

We gebruikten oude fluohesjes met
fluostrips om af te biezen. Als opvulsel
isolatiemateriaal dat we tijdens de les
techniek gebruikten bij onderzoeksopdrachten rond duurzaam bouwen.
Om extra aandacht te trekken bevestigden we ook een klein lampje. Uiteindelijk voorzagen we velcro als sluiting
omdat een strik gemakkelijk zou kunnen loskomen.

Campus Kroonstraat

SINT-JOZEFINSTITUUT TIELT

Louise Vandeputte
3 Verzorging voeding2

In de 4
klassen van
het 3de jaar
bso werd er
voor, tijdens
en na de lessen verkeer in PAV geknutseld.
We bestudeerden eerst het reglement. Per
klas werd er een winnaar gekozen aan de
hand van een (zelf)evaluatie. De namen van
de winnaars van de 4 klassen werden ad
valvas, op de meldingsschermen van de
school geprojecteerd. Alle leerlingen mochten online meestemmen. Louise van 3 VV2
won nipt. Sommigen hangen nog altijd hun
zelfgemaakte vlag/sleutelhanger aan de
boekentas. Ondanks een aarzelend begin
werd het een geslaagde wedstrijd!

RHIZO ZORGKRACHTSCHOOL
KORTRIJK
Leerlin
gen va
n

de kla
s

1BA

Dit is gemaakt met oude CD's die we in
stukken hebben gebroken en daar dan
het woord XIU mee hebben gevormd.

OP

RHIZO ZWEVEGEM

Zoë Depaepe en
Emma Verdonck uit
3 wetenschappen

Ons idee was om een fietsvlag te maken
die iedereen aanspreekt. We verzamelden
allerlei recyclagemateriaal en gingen aan
de slag.
Wanneer je onze fietsvlag ziet, zie
THIS
LOOK
je een mix van allerlei dieren: een koe, giraf,
eend en een pinguïn. Dit ontwerp maakten
we met behulp van een oude fluojas, plastic
fles, oude zonnebril, krantenpapier, karton,
ijzerdraad, wiebeloogjes, knutselverf en
lijm.

SIGO GISTEL
EERNEGEM
Leerlingen van 1B
Algoet Dieuwke
Asaert Elias
Broeckaert Deackon
De Gersem Ian
Dubourg Axelle
Goemaere Aude
Seys Kwinten - Verburgh Dorian
Verlinde Xian - Waeyaert Gerben
De Smet Tiebe - Simons Axel

De leerlingen van 1B hebben elk een
stukje gewerkt aan 'de fietsvlag' zodat
het een heus groepswerk was en tevens
coronaveilig gewerkt kon werken. We
schreven in onder de naam (bee one).
Lees verder op volgende bladzijde

1.Karton van doos verknippen.
2. Gaatjes in de hoeken m.b.v. perforator.
3. Witte basislaag schilderen.
4. Achtergrond in roze fluo schilderen.
5. Bevestigingslinten knippen uit
fluostof en vlechten
aan de geperforeerde hoeken.
6. Blauwe dekseltjes (PMD) (achtergrond).
7. Letters XIU uit geel hesje knippen
en opkleven.
8. Ook SIGO logo uitknippen en opkleven.
9. Tekening uitknippen uit binnenband
en opkleven.
10. Binnenkant van de 'vleugels' van de bij
met reflectors van fiets bekleven.
11. Oude fietsbel opkleven als 'kop' van bij.
12. Ventielen van binnenband opkleven als
'voelsprieten' voor de bij.
13.Witte geleidersdraad plooien tot
be all safe @ en opkleven.
14. Onze vlag presenteren op een rugzak.

PTI KORTRIJK

Victor
Naert
2TXA

Het idee was om een bewegende
reflecterende vlag te maken. Er werden
oude fluohesjes gebruikt. Het zou een
soort windzak kunnen zijn die wappert
in de wind en door zijn beweging nog
meer aandacht trekt. Hij kan vastgemaakt worden aan een fiets of rugzak.

MORETUS EKEREN
Leerlingen
van
2B
met speciale dank aan
Karin Ameloot
en
Eline Isenbaardt

SINT-JOZEFINSTITUUT
TIELT Campus Beernegemstraat
De leerlingen
van
2B1

In een schroefdop van een flesje cola
maakten we een gaatje, hierdoor haalden
we wat flarden van een versleten fluohesje.
Om dit aan onze boekentas te hangen,
gebruikten we een oude sleutelhanger, niet
groot, maar wel zichtbaar!

MARIS STELLA
OOSTMALLE

2KA met Jade, Noor, Yara, Jorinde en Manouk

De leerlingen brachten allerlei (fluo)materiaal mee: oude fluovestjes,
stickers, touwtjes, stickers, stokjes,
enz. Hiermee konden ze tijdens de
middag aan de slag om hun fluovlag
mee te maken. Uit een aantal
ontwerpen kozen we 1 uit om door te
sturen. Deze vlag is geïnspireerd op
de wedstrijdposter van XIU met het
eendje.

SINT-JAN
BERCHMANSCOLLEGE
AVELGEM
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Door corona was dit natuurlijk moeilijker
om dit met een hele groep te bespreken.
De materialen waar iedereen aan dacht,
waren oude fluojasjes. We vonden het
leuk om de letters opvallender te maken in
2 verschillende kleuren. We vonden het
ook heel belangrijk om de 2 strepen die je
op fluojasjes hebt, er op te doen omdat je
dan zeker goed gezien wordt. Met een
ringetje kan de vlag aan een boekentas
gehangen worden.
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SPES NOSTRA

HEULE

Tijdens de lessen beeld maakten de
leerlingen van het 1ste jaar A STEM
een originele fietsvlag van recyclagemateriaal voor de XIU-wedstrijd. Via
Instagram werd gestemd voor het idee
van Ferre. Hij kwam op het originele
idee om een lichtgevende vlag te maken. De vlag kan overal op bevestigd
worden met snel-binders!

WICO LOMMEL
Leerlingen van 3 verkoop

We hebben eerst
met de klasgroep
van 3 verkoop een
ontwerpwedstrijd
opgestart.
Daarin kwam naar
voor dat de montage en plaatsing
van de vlag vrij belangrijk waren om het
idee van fietsvlag te liften naar een
jongerenniveau. De leerlingen wilden
absoluut af van het idee van de
wapperende fietsvlag achteraan op een
stok bij kleine kinderen. We hebben
fietsen uit het fietsenrek gehaald en
bepaald wat gemeenschappelijk was
tussen jongens en meisjesmodellen.
Lees verder op de
volgende bladzijde

WICO LOMMEL
De locatie van
de 'jasbeschermers'
achteraan op
de zijkant van
de bagagedrager leek de
Fietsen in het
donker
beste keuze!
We hebben het beeldmerk (kompas)
hierin kunnen verwerken. De slogan
BE SAFE hebben we eruit laten
springen. Linksboven: geabstraheerde vorm van een oog en wimpers
(zichtbaarheid). De vlag en de
retroreflecterende stroken hebben
we kunnen verwerken vanuit oude
fluohesjes. Bevestiging met klittenband rondom frame bagagedrager.

SINT FRANCISCUS
HEUSDEN-ZOLDER
Aurélie Tijskens
en
Fie Evers
(1A11)

Tijdens de dag rond bewustwording in het
verkeer (begin oktober), hebben alle
leerlingen van het eerste jaar een ontwerp
op papier gemaakt. Vanuit de werkgroep
verkeer is dit ontwerp van de 2 meisjes
weerhouden, omdat we de gedachte erachter positief vonden. "De gele driehoek
is een zebrapad om gezien te worden.
Spoken zie je normaal niet, maar nu wel,
omdat ze zichtbaar zijn, zoals wij ook
zichtbaar kunnen zijn."
Hoe ze de vlag opbouwden lees je op de
volgende bladzijde.

1.Een oud fluohesje.
2. Het hesje zorgvuldig uit elkaar gehaald.
3. Uit de gele fluostof stroken geknipt
voor het zebrapad.
4. De reflecterende stroken werden aan
elkaar gestikt en het zebrapad
werd ook gestikt.
5. Uit nog fluo overschot hebben de
leerlingen hun spookjes geknipt en er
gezichtjes op getekend.
6. Deze spookjes werden op het
vlagje gestreken.
7. Boordje rondom het vlagje gestikt.
8. Velcro om het vlagje aan de fiets
te bevestigen.
9. Vlagje voorzien van logo school
en logo XIU.
10. Het vlagje kan zowel aan de fiets
(foto) als aan de rugzak bevestigd
worden.

SINT-FRANCISCUSCOLLEGE ROOSDAAL

XIU-verantwoordelijke Tinneke Verbeyst

TIMS BREE
San
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We hebben oude fluohesjes verknipt en de
leerlingen er met alcoholstift een boodschap/slogan laten op schrijven/tekenen.

GULDENSPORENCOLLEGE
CAMPUS PLEIN

KORTRIJK

Leerlingen in 1B
brainstormden
tijdens de les

P-101-B

techniek. Er werd beslist om oude
fluohesjes te versnijden en te gebruiken als materiaal. In de les techniek
(deeltje mode) gebruikten de leerlingen de naaimachines om dit ontwerp te
realiseren.

SPES NOSTRA
KUURNE
Sarah Baert, 5EWe +
Justine, Anastacia, Margaux,
Romy, Florine, Fran en Gaëtan.

Fietsvlagje werd
gemaakt door
leerlingen van de
werkgroep XIU.

GULDENSPORENCOLLEGE CAMPUS
KAAI KORTRIJK
Overdag

3de
k
jaar las 306
wet
ens
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Met de klas 306
ofwel de derde
wetenschappen
staken we de
koppen bij elkaar.
Wij zouden instaan voor het ontwerp,
en daarmee de eer van onze school
vertegenwoordigen. De leerlingen
werden in groepjes verdeeld en waren
allen verantwoordelijk om een fietsvlag
te ontwikkelen. Het enthousiasme van
de leerlingen was bewonderenswaardig.
Een welkome afwisseling voor het
eentonige lesgebeuren van dit schooljaar.

In het donker
Het was een huzarenstukje om een ontwerp te
kiezen. Een objectieve jury
bestaande uit collegaleraars hielp hierbij. Het
ontwerp dat het uiteindelijk
haalde voldeed echt aan
alle voorwaarden:
-> de afmetingen zijn zoals aangegeven;
-> het XIU logo kan erin herkend worden;
-> ook het logo van de school zit erin
(gelinkt aan het XIU-logo als de 'u’);
-> alles werd vervaardigd uit
gerecycleerd materiaal;
-> voldoende retroreflecterende
elementen;
-> origineel ontwerp;
-> mogelijkheid tot vastmaken aan
boekentas of fiets. Heel trots op de werkijver en het enthousiasme van de klas.

BA CAMPUS
CAPUTSTEEN
MECHELEN
Milla D
e Wee
rdt, 3
BAK

Elke leerling uit 3 BAK ontwierp een vlag. De
vlag van Milla werd gekozen om in te zenden
vanwege de originaliteit. Voor het maken
van de vlag werden oude fluovestjes herbruikt. Er werden fluogele en fluogroene
stroken aaneengenaaid omwille van de
zichtbaarheid overdag. Er werd ook een
reflecterende strook voorzien omwille van
de zichtbaarheid ‘s nachts. De XIU-letters
werden gesneden uit overschotten piepschuim en onder de stof geplaatst zodat
reliëf ontstaat. Dit zorgt voor een optisch 3D
effect. De vlag kan bevestigd worden aan
een fiets met een hergebruikte fietsvlagbevestiging.

SINTANDREASLYCEUM
SINT KRUIS
Divine Luzolo
en
Zita Nannan

De leerlingen zijn heel zelfstandig te
werk gegaan. Ze kozen een partner en
gingen brainstormen: o.a. welke vorm
zal onze vlag hebben en hoe verwerk je
het logo van de school samen met het
logo van XIU. Het recyclagemateriaal is
hier heel weinig uitgewerkt. Door de
coronamaatregelen en toch samenwerken met een partner was dit moeilijk.
Maar de leerlingen hadden het idee om
verschillende stukken te knippen uit
fluohesjes en deze met fluowol aan
elkaar te naaien. De 3 blaadjes boven
de 'I' zouden kunnen ledlichtjes zijn. De
hoeken worden voorzien van lintjes om
de vlag vast te maken.

BUSO TER
ENGELEN
MAASEIK
Leerlingen van observatiejaar en fase 1.

BuSO Ter Engelen heeft sinds vorig
schooljaar een nieuw schoollogo. Daarin
zijn engelenvleugeltjes verwerkt. Voor deze
fietsvlag werd zowel het fluorescerend als
reflecterend materiaal gebruikt van oude en
afgedankte fluovestjes. De engelenvleugeltjes werden in 2 lagen verstevigd met hard
plastic afvalmateriaal. De nieuwe opleiding
confectietextiel-verzorging werkte dit uit.
Als koordjes werden koordjes van oude
katoenen mondmaskers herbruikt. Kan
perfect aan de fiets vastgemaakt worden.
En zichtbaar zijn we: overdag en in het
donker!

TER BANK
HEVERLEE

Proficiat voor
de leerlingen van de
detailklas en mandalaklas

We maakten fietsvlaggen van oude lakens.
We tekenden hierop het
ontwerp en verfden het
met fluoverf. Met
strookjes laken maak
je het vlagje vast.

SINT-LUCAS MENEN
De fietsvlag werd
gemaakt uit oude
versleten hesjes. Het
oog is gemaakt uit een
flesdop met XIU-logo
en de manen van de
zebra zijn gemaakt uit
een oude pompon. Er werd gekozen voor
een zebra omdat jongere kinderen van
dieren houden. De zebra is vrij herkenbaar in
het thema verkeersveiligheid.
Julie Van Landuyt en Nina Lefever uit 3IW

GO! ATHENEUM
OUDENAARDE
De vlag werd gemaakt uit
een oud fluohesje, oude
kledingstukken en verzamelde knopen. De vlag werd
gestikt met de naaimachine.

Thomas Ghijs
uit 1 CLIC

MIDDENSCHOOL
LIEVEGEM
Alle leerlingen van
de middenschool
kregen de opdracht.
Dit ontwerp werd
Lotte Naessens 2I
gekozen door de
werkgroep mobiliteit.
Met behulp van
oude fluohesjes, een stuk touw en stiften
debit
fietsvlag
o.l.v.de
Addwerd
a little
of body gemaakt
text
leerkracht beeld.

GTI BEVEREN
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Vanuit het idee om een grote fietsencontrole te organiseren ontstond een
ontwerp in onze werkgroep kunst: een
klein fietsvlaggetje geprint op een
fluoriserend plaatje op onze lasercutters. We hebben ook een fietscontrolekaart ontwikkeld om samen
met onze leerlingen van fietstechniek
alle fietsen te onderwerpen aan een
controle. Onze vlaggetjes worden
zeker een succes met de slogan:
‘ Ik Zit Goed’. Te interpreteren zoals
op het zadel maar ook op onze school.

SINT-MICHIEL
LEOPOLDSBURG
Oud laken dat groen
geverfd is. Hergebruik van
oude kermiseendjes, behandeld met reflecterende
spray. De eendjes worden aan hun fietsen
of boekentassen bevestigd om extra op te
vallen in het verkeer.
Bedacht en uitgevoerd tijdens de lessen NRT

VMS ROESELARE
De leerlingen van 1Aa

Oude VMS t-schirt in een
driehoek geknipt.
Oude zadelovertrekken
als reflecterend
materiaal.
De randen van de vlag
versterkt met de geknipte
zadelovertrekken.

DE LAGE
KOUTER KORTRIJK
Khatira A. ,Merel A.
Helena A. , Elien B.
Nora.D. ,Ali F.
Céline I. ,Naomie K.
Anouck P. ,Kyara P.
Louca V. ,Chelsea V.
3e jaar
kappersmedewerkers

Een grote fan van Billie Eilish kwam met
de idee dat tieners vlagjes met het logo
van hun favoriete artiest, band of merk
tof zouden vinden. Het fluovlagje zelf
hebben we gehaald van de stof die we
vorige jaren ook gebruikten voor de
actie. Het logo haalden de leerlingen uit
gerecycleerd plastic, die we kregen van
een meester. De montage aan de fiets
of rugzak gebeurt met de ringetjes van
een ringmap.

SINT-MARTINUS
COLLEGE
OVERIJSE
Het was leuk om de leerlingen positief te zien
werken aan een gemeenschappelijke opdracht!
De leerlingen van 3 kantoor:
Melissa, Amélie, Owen, Farah, Mendum, Mathias,
Manu en Nathan

We gingen van start met een brainstorm.
De leerlingen vertelden hun ideeën aan
elkaar.We schreven op het bord welke
materialen we allemaal konden gebruiken.Vervolgens vlogen de leerlingen er
creatief in met fluo.

STEBO DILSEN
Van een langs de straat gevonden stuk zeil, en niet-gebruikte
reflectorstrips maakten de
leerlingen een leuk en zichtbaar
accessoire voor de rugzak.
5de jaarsleerlingen Schilder-decorateur

Darline,
Femke

H. HART
KALMTHOUT
Sooike, Emma,
Polly

Ik weet dat
de vlag
niet beantwoordt
aan de voorschriften. Onze PO leerkracht
heeft helaas niet volgens de letter van het
reglement gewerkt. Desalniettemin heb ik
het doorgestuurd om jullie te laten weten
dat we wel met het onderwerp zichtbaarheid aan de slag zijn gegaan.

SINTGABRIËLCOLLEGE
BOECHOUT

Maurice De Kinder
en
Manu Fortems
5WeWi6S

Woorden
zijn hier
overbodig!

SINTANDREASINSTITUUT
OOSTENDE
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Gerecycleerd fluohesje.
Pootjes en snavel van de struisvogel:
gerecycleerd fantablikje.
Hoofd van de struisvogel: spiegeltje van
bij de verloren voorwerpen.
Stofjes zijn restjes stof.
Poten, hals en bevestiging zijn touwtjes
van een kartonnen boodschappentas.

SINT-MARTINUS
HERK-DE-STAD
800 lln
namen deel!
De leerlingen van
klas 1Ah haalden
het

Links: de leerlingen knipten figuren uit
plastic zakjes. Daarna werden alle vormen in elkaar gestreken. De fluostrookjes
werden er achteraf opgeplakt.
Rechts: Op afval plastic of stof kleefden
de leerlingen zelf ontworpen afbeeldingen gemaakt met de cameo (machine om
vinyl, papier te snijden).
De gele vlag krijgt onze voorkeur is: als
vlag onder het fietszadel, aan de boekentas of op een stokje.
Maar de vlag met het gezichtje is wel
creatiever.

PROVIL LOMMEL

!SUPERgadget
voor elke

FLUO-held

multifunctioneel
gadget

!Je kan het
formaat ook
kleiner maken
tot een fluosleutelhanger!

op de
weg!
De leerlingen van het 1e
technische

We gebruikten karton als basis om ons
figuur op te tekenen en schilderen. Als
reflecterend materiaal kozen we voor een
combinatie van aluminiumfolie en bubbel
plastic. We gebruikten LED-lampjes voor
de extra finishing touch. Enkel opvallende kleuren werden gebruikt zodat het
overdag ook opvalt. Helemaal waterdicht
en bruikbaar op de fiets!

AUTONOME
MIDDENSCHOOL BREDENE
Rys Aaliyah/ Yao Gloria
uit 2B Deco

Opgebouwd uit een
fietsband, fluostof,
reflecterende stof,
geplakt en genaaid.

BURGERSCHOOL
ROESELARE
Oude kleine fluohesjes
en lapjes stof werden
gebruikt. Voor beide
logo's werd het geheel
bewerkt met (fluo)verf
en (fluo)stift. Met de ring
van oude sleutelhangers
kan het vlaggetje beDe lee
rlingen
vestigd worden aan het
van 1B
o.l.v. m
en 2B
evr. Ve
rvenne
fietszadel of de rugzak.

GITO TERVUREN
Gebruikt: oude fluovestjes
+ een stuk van een bakje
waar fruit of vlees in wordt
Bo Verhoeven uit 1A
verkocht. Dit zorgt ervoor
dat de vlag stevig is maar ook tegen water
kan. Alles werd verlijmd tot een geheel en
vervolgens met een elastiekje bevestigd
aan de rits van de rugzak.

DBM ESSEN
te zien in het
donker

Robbe Dejongh
Inse Verdaasdonk
Kyara Hendriks
Kayleigh Peeters

De leerlingen van KZ
bevragen de lln van
de 1e graad naar wat
zij 'cool' vinden.
De leerkrachten
helpen om
fluomateriaal te
verzamelen.

SJABI PUURS

De RIDS (raadsleden In De School) bestaande uit alle verkozen afgevaardigden van alle klassen van de eerste
graad: 'Een fietsvlag is natuurlijk voor
leerlingen secundair geen hot item'.
Daarom wilden we er een cooler tintje
aan geven door een stoerder vlagje
met een schildvorm te maken. Het vlagje past qua grootte op een A4 blad.
Centraal ontwierpen we een groot kruis,
de X van XIU. We plaatsten een dikke
duim of 'like it'-duim en het schoollogo
erop.

Na een korte inzamelactie van oude fluohesjes, maakten we de naden los van het
reflecterend materiaal.
Tijdens de STEM-lessen werden de verschillende logo’s van het ontwerp gedigitaliseerd.
Tijdens de lessen techniek werd het
reflecterend kruis op een stuk van een oud,
gerecycleerd, fluohesje gestikt.
Montagemogelijkheden: Op de achterzijde is
er een sleufje aangebracht waardoor een
fietsvlaggenmast kan gestoken worden. Ook
hebben we met rondellen en ringetjes
verstevigde bevestigingsgaten aangebracht.
Hiermee kan het vlagje gemonteerd worden
op de boekentas.
We zijn heel fier op ons eindresultaat. We
overwegen om dit ontwerp ook eens in het
groot te maken.
De amigos van de leerlingenraad

PRIZMA
MIDDENSCHOOL

INGELMUNSTER
De leerlingen
van
2B02
o.l.v.
hun titularis
Davidt
Vandezande

We hebben van jullie opdracht dus een
klein STEM-project gemaakt. We hebben
eerst jullie voorwaarden goed doorgenomen om te kijken waaraan de fluovlag
moest voldoen. Daarna kon elke leerling
een eigen voorontwerp maken. Uiteindelijk zijn we met het meest doordachte en
haalbare voorstel aan de slag gegaan.
Als hoofbestanddeel kozen we voor een
kunststof die door de firma ‘Recticel’
ontworpen is. Het is een kunststof van 3
mm dik (in kleuren geel, rood, groen en
blauw) die gebruikt werd in de medische
sector.

Om het logo van XIU mooi te laten opvallen
op de vlag hebben enkele leerlingen een
metalen mal gemaakt. Dit werd vakkundig
uit een aluminium plaat geboord en gevijld
tot het gewenste resultaat. De leerlingen
hadden ook het idee om de duidelijke
stelling XIU! (‘k zie u !) met een vraag te
beantwoorden: UCMe? (You see me? =
ziet u mij?). Als vorm kozen we voor een
‘beachflag’. Onder de opschriften werden
reflecterende stroken van gescheurde
fluohesjes en covers aangebracht.

Tussen de 2 kleurrijke kunststoflagen werd
een stuk stof op maat geknipt en genaaid
omdat alles netjes op zijn plaats zou blijven. De vlaggenstok bestaat uit een stevige
koperen ronde staaf die oorspronkelijk
dienst deed als toeslagstof bij het lassen.
Door middel van spuitbussen kreeg het logo ‘Prizma’ zijn plaats op de fluovlag.
Bovenop de verf zelf kreeg het logo nog een
extra laagje ‘reflective spray’. Ook door het
aanbrengen van ‘glow in the dark tape’ naar
keuze wordt de vlag nog zichtbaarder als
de zon ondergaat. Als bevestigingsmodule
kozen we voor 2 slangklemmen.
Bouckenooghe
Danzel
Buyse Vedran
Claerhout Kenzo
Delarue Yoran
Desplenter Liam
Diallo Mamadou
Priem Thomas
Strosse Miel
Vanhoutte Tim
Wulbrecht Milan
Vandewalle Jenne
De Roo Keano

VIRGA JESSE
HASSELT
In het Thema Piet
Mondriaan, zijn we op
zoek gegaan naar
recyclagemateriaal om
deze vlaggen te maken.
De leerlingen vonden dit een heel leuke
opdracht en hebben met veel enthousiasMeerdere leerlingen en klassen
me hieraan gewerkt.

TECHNIGO! AALST
De leerlingen hebben een
oude sporttas en fluohesje
(geel en blauw, kleuren
van de school en XIU) verknipt. De verknipte stukken werden aan elkaar
genaaid. De fietsvlag
hebben we via kabelbanden aan de fiets bevestigd.

B. De Groote
L. Bruggeman
J. Desnerck
A. Henneré ,
H. Van den
Broeck
M. Chikho
K. Kituba
S. Mandar

COLLEGE PETRUS
EN PAULUS
OOSTENDE
De 2 figuren hebben
elk een hart voor de
verkeersveiligheid
(het hart van XIU
en het hart van het
college werden geborduurd) en samen
gaan ze, hand in
hand, voor een
betere verkeersveiligheid. Om de mannetjes nog zichtbaarder te maken, hebben
ze een fluo oranje accent op de achtergrond aangebracht. Er werd gekozen voor
een syteem met elastieken en velcro om
de vlag rond de schooltas te binden.
Tenzin Palmo Khangsar, Elona Vyvey, Yixuan Wang,
Nel Van Mieghem, Luna Ferret, Zita Leblon - allen uit 1LS1
t

SINT-MARTINUS
KOEKELARE
We deden een oproep bij
de leerlingen om een
ontwerp te maken. Dit
kwam er als winnaar uit.
In het ontwerp werd de
sloganzin van de school
omgezet tot :
'De school waar elke leerling ook op de
weg telt'. De vlag is gemaakt uit een oud
fluohesje, het logo van de school is een
verknipte sticker, de XIU-letters van een
oud oranje hesje. De tekst is met textielverf
geschreven. De touwtjes om de vlag te
bevestigen aan de fiets zijn gemaakt van
de zijkant van een oud fluojasje.
Jaron Wastyn (ontwerper)
en
leerlingen eerste jaar

Lotte
De Schuyter
uit 1A

RICHTPUNT
CAMPUS EEKLO

Alle leerlingen van de eerste graad deden
mee. Het werd een moeilijke keuze. Het
werd dit vlaggetje dat niet alleen gezien
mag worden, maar door het vlaggetje te
personaliseren met oogjes ook letterlijk
'ziet'! Het vlaggetje kan zowel bevestigd
worden aan het stuur van de fiets als aan
de boekentas m.b.v. touwtjes. Op de fiets
ZIEN en GEZIEN WORDEN op
ELK MOMENT VAN DE DAG EN NACHT!

SINT-BAVOHUMANIORA GENT

De leerlingen vonden hun
inspiratie bij de gevarendriehoeken in het verkeer. Ze gebruikten
gekleurde tape om die
vorm te benadrukken.
Het grijze deel is reflecterend en het fietsje zou
dat ook moeten zijn.
Noa La Fontaine en Kaat De Vos uit 1G STEM

DE!KUNSTHUMANIORA
ANTWERPEN
Tineke Toussaint:
XIU-verantwoordelijke
voor de school

De vlag is gemaakt van snoepwraps. De
retroflecterende stukken stellen ogen voor,
het '!'verwijst naar het schoollogo. Met
velcro vast te maken aan het bagagerek.

SPES NOSTRA
ZEDELGEM
Zoals vorig jaar
wordt het ingezonden ontwerp
uitgewerkt in een
grote vlag die aan
het hekken van
de fietsenstalling
komt te hangen.
1A4 Julienne Muyle
Zo hebben we elk
t
jaar een nieuw ontwerp om de aandacht
te trekken van de leerlingen dat ze zichtbaar moeten zijn in het verkeer. Ook deze
keer was het weer heel moeilijk om een
keuze te maken uit de vele ontwerpen.
We hebben gekozen voor een ontwerp
dat de boodschap op een heel eenvoudige en duidelijke manier weergeeft:
'gezien worden in het donker'.

GITOK EERSTE
GRAAD
KALMTHOUT
Dit was geen gemakkelijke opdracht. En
omdat de lat hoog
lag de voorbij jaren
wilden we dan ook
niet minder presteren!
Want, hier in Kalmthout zitten jongens en
meisjes met veel Zichtbaar Talent! En het
werd een fietsvlag met multi doelen, want
we wilden geen "kindervlaggetje" maken
waarmee tieners vooral NIET mee willen
rondfietsen of rondlopen. Alle leerlingen
verzamelden plastic dopjes en andere
materialen zoals schoenveters en
visdraad. Omdat het van plastic is, kan je
het gebruiken als zitmatje.

Gaël, Sami, Laura, Matisse, Jelle, Elias, Mattz, Erin, Robin,
Zino, Casper , Nils uit 1STEM

De dopjes werden bespoten met retroreflecterend verf. Zowel de witte als de
rode reflecteren in het donker. De dopjes
zijn d.m.v. visdraad met mekaar verbonden, dus de vlag kan ook wapperen.
Door middel van een veter en een dopje
die aan elkaar knopen, zoals een knoop
en lus, kan je de vlag ook op allerlei
mogelijke manieren aan fiets, rugzak,
boekentas bevestigen.
Het was weer een leuke uitdaging waar
we met plezier aan deelnamen!

POËZIE
ZELFS OVER FLUO
KAN HET ...
Loop je alleen of soms in duo
denk in het donker zeker aan wat fluo.
Een auto raast voorbij en denkt:
Oei, wat liep daar net naast mij?
Stond er een boom, was het een hond of
soms een kind
dat erop uit trok in weer en wind.
Samen op weg... zorg voor elkaar
en maak jezelf echt goed zichtbaar.
Fluo is misschien niet cool?!
Jezelf beschermen is toch een mooi doel!
Liesbeth Van Casteren voor
de werkgroep Verkeer Op School (de VOS-jes) van GITO TERVUREN

