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Busleyden Atheneum maakt leerlingen zichtbaar in het verkeer door hen een fluo
rugzakhoes cadeau te doen. Zie foto onderaan het persbericht.

500 EERSTEJAARS VAN BUSLEYDEN
KRIJGEN FLUO RUGZAKHOES CADEAU

ATHENEUM

Vijfhonderd leerlingen van Busleyden Atheneum die dit schooljaar aan hun eerste
leerjaar begonnen, krijgen deze week een fluo rugzakhoes cadeau. Om hun
schoolgerief te beschermen tegen regenval, maar vooral ook om hen zichtbaarder te
maken in het verkeer. Tegelijk hoopt de directie met deze en andere fietsvriendelijke
acties méér leerlingen op de fiets te krijgen.
De zeven campussen van Busleyden Atheneum tellen samen ongeveer 500 eerstejaars.
Zo’n 60% van deze leerlingen komt - dagelijks of sporadisch - met de fiets naar school. Om
hun zichtbaarheid en dus veiligheid in het drukke stadsverkeer te vergroten, delen de
campussen deze week aan al deze leerlingen een fluo rugzakhoes uit.
“Fluo hesjes doen onze leerlingen niet graag aan. Dat vinden ze niet ‘cool’. Maar uit een
rondvraag bleek dat ze wel interesse hebben in een blitse rugzakhoes”, zegt Stefaan
Croonen, lid van het Busleyden Atheneum directieteam. “We zullen daarom elke leerling zo’n
fluo-groene hoes geven. Ook de leerlingen die nog niet met de fiets naar school komen. Het
kan voor sommigen misschien een zetje zijn om toch op de fiets te springen.”
De directie wil dat zoveel mogelijk leerlingen (en personeelsleden) per fiets naar school
komen. “Ze hebben dan meer lichaamsbeweging en zitten frisser in de klas dan wanneer ze
met de auto worden gebracht of de bus nemen”, zegt Stefaan Croonen. “Maar fietsen is
natuurlijk ook gewoon beter voor het klimaat. Busleyden Atheneum doet heel wat
inspanningen om een klimaatvriendelijke school te zijn. Leerlingen en personeelsleden
aansporen om de auto te ruilen voor de fiets en zo minder CO2 uit te stoten, maakt daar deel
van uit”.
De school neemt nog heel wat andere initiatieven om de fiets te promoten. Zo werd
bijvoorbeeld op Campus Botaniek een fietshersteldag georganiseerd in de eerste
schoolweek. Leerlingen en personeelsleden konden gebreken aan hun fiets tegen een
spotprijs laten herstellen dankzij sponsoring van de vriendenkring. Op de Strapdag werden
alle fietsende scholieren getrakteerd op een ijsje, en de school werkte ook een kaart uit met
fietsvriendelijke schoolroutes.
“Verplaatsingen voor schooluitstappen worden op al onze campussen zo veel mogelijk te
voet of met de fiets gedaan”, zegt Stefaan Croonen. “Op alle campussen is ook een batterij
schoolfietsen aanwezig om leerlingen en personeel de mogelijkheid te bieden om zich met
de fiets naar een andere campus, een sporthal of stageplaats te verplaatsen. En we
organiseren ook elk jaar fietsvaardigheidslessen voor de leerlingen”.
Voor de journalist: Voor meer info kan u bellen naar Stefaan Croonen, , tel. 0479-81.42.83
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Geert Van Hoof.

