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Frank Deboosere geeft startschot op XIU-FLUO-dag op GO! Busleyden Atheneum campus
Caputsteen, Caputsteenstraat 51 in Mechelen.
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Morgen, dinsdag 16 november, vindt in Vlaanderen de XIU FLUO-dag. In vijf Vlaamse
provincies vraagt men aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer. Voor de provincie
Antwerpen vindt het event plaats op GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen.
Frank Deboosere, peter van de actie, geeft er het startschot voor de fiets-challenge op
rollen. “Onze leerlingen en teamleden kijken er naar uit om veilig en snel de 10 km te
fietsen en er een groot FLUO-feest van te maken op onze campus”, zegt Katie
Steemans, directeur van GO! BA Caputsteen.
“Eind oktober riep de leerlingenraad de leerlingen op om zichtbaar te zijn in het verkeer in de
donkere herfst- en winterperiode door met fluorescerende kledij, reflectoren en werkende
lichten naar school te komen”, zegt Jo Wouters, leerkracht LO en sport en voortrekker van
de verkeersveiligheid op GO! BA Caputsteen. “Om de leerlingen te motiveren en te
sensibiliseren deelden we spaakreflectoren uit. Dinsdagochtend zullen we opnieuw actie
voeren aan de schoolpoort en reflecterende smileys uitdelen aan de leerlingen.”
In de namiddag verwachten de leerlingen het XIU-FLUO-team, dat samen met Frank
Deboosere het XIU-FLUO-event van start schiet en aan Werner De Dobbeleer van de
Vlaamse Stichting Verkeerskunde de erkenning van XIUgraag-vormingscentrum uitreiken.
XIU trekt dinsdag op pad doorheen de vijf Vlaamse provincies. Ze houden telkens halt in één
secundaire school per provincie. Tussen die verschillende scholen wordt een fiets-challenge
op rollen gehouden. Acht leerlingen en twee teamleden van GO! BA Caputsteen fietsen elk 1
kilometer op rollen met fietshelm en reflecterende kledij. De doelstelling van deze fietschallenge is om zo snel mogelijk samen op een zichtbare en verkeersveilige manier10
kilometer te fietsen. Hiermee gaat campus Caputsteen de uitdaging aan om de provincie
Antwerpen te vertegenwoordigen tijdens de Vlaamse FLUO-dag van XIU om zichtbaarheid in
Vlaanderen onder de aandacht te brengen.
De leerlingen van BA Caputsteen doen dat door er een heus FLUO-feest van te maken op
de speelplaats van de school. Frank Deboosere spreekt de leerlingen toe om hen aan te
moedigen het FLUO-virus verder te verspreiden en verkeersveiligheid onder de aandacht te
brengen. En wie weet halen ze misschien de FLUO-GELE-trui binnen?
Aan elke locatie is er ook een speciale verkeersactie gekoppeld. Er wordt een politiezone,
bedrijf, gemeente, persoon, of ... gelauwerd met een XIUgraag-eend als dank voor hun inzet
voor meer zichtbaarheid in het verkeer. In de provincie Antwerpen valt die eer te beurt van
de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

GO! scholengroep 5 is met 13.703 leerlingen, 8.779 cursisten volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van
de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het GO! onderwijs in de regio
Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

