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Middenschool Keerbergen start haar jaarlijkse fiets-veilig-campagne met als slogan
‘Ik zie je graag’. Wie veilig fietst, maakt bovendien kans op een filmticket.
Middenschool Keerbergen, Vlieghavenlaan 18 in Keerbergen.

IEDEREEN MET FLUOHESJE OP DE FIETS
Dat middenschool Keerbergen fietsveiligheid hoog in het vaandel draagt,
weten we al langer. De fluohesjes-actie van deze week is het zoveelste bewijs.
“Deze week draaien we warm. Vanaf volgende week wordt het dragen van
fluohesjes of fluohoesjes rond de boekentas verplicht. Dan zijn er strikte
controles en volgen er waar nodig sancties. Veiligheid nemen wij serieus”, zegt
Davy Borgions, directeur van middenschool Keerbergen. Wie daarenboven met
een fietshelm op naar school komt, maakt kans op gratis filmtickets.
De winter is in aantocht. Dat betekent dat de kinderen ’s morgens en in de late
namiddag in het schemerdonker naar en van school fietsen. Het risico op ongevallen
verhoogt. Vandaar de sensibiliseringscampagne ‘Ik zie je graag’ van Middenschool
Keerbergen.
“Elk jaar houden we rond deze periode ’s morgens en ’s avonds
fietsveiligheidscontroles. Werken de fietslichten? Zijn de leerlingen zichtbaar? Dit jaar
voegen we er nog iets aan toe. Fietsers die systematisch met een fietshelm op naar
school komen, kunnen via een spaarkaart punten verzamelen waardoor ze kans
maken op het winnen van filmtickets”, zegt Davy Borgions.
Ongeveer de helft van de leerlingen van middenschool Keerbergen komt met de fiets
naar school. De fietscontroles vragen dan ook om heel wat extra uurtjes werk van het
personeel.
“Een inzet die we graag leveren ten voordele van de veiligheid van onze leerlingen.
Wij zien onze leerlingen immers graag.”
Voor de journalist:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Davy Borgions, directeur
middenschool Keerbergen, tel: 015 23 52 41.

Middenschool Keerbergen is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6000 cursisten
avondonderwijs en 35 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.

