
 

VOORDELEN OCTOPUSSCHOOL 2016-2017 
 

Het Octopusplan streeft naar veilig verkeer en kindvriendelijke schoolomgevingen. Sinds twee jaar kunnen scholen in 

Vlaanderen lid worden van het Octopusplan ('Octopusschool'). Octopusscholen ontvangen in ruil voor een minieme 

jaarlijkse bijdrage kant-en-klare materialen (affiches, flyers, gadgets, enz.) voor drie unieke verkeerscampagnes en een 

login voor het digitale leerplatform Octopus Verkeersl@nd. Alle materialen zoals hieronder omschreven zijn voorzien in 

het lidmaatschap. 

 

  
Vrijdag 16 september: alle kinderen stappen en trappen naar school. Een feesteditie naar aanleiding van het tienjarig 

bestaan van de STRAPDAG. Er zijn naar jaarlijkse traditie kleurrijke strapbandjes, ballonnen, een tof straplied en nog veel 

meer voorzien. 

Inhoud pakket: affiches, flyer per leerling, strapbandje per leerling, straplied, ballonnen,… 

 

 
Tussen herfst- en krokusvakantie: FLITS wil de verdubbeling van het autogebruik in de winter tegengaan en het belang 

van zichtbaarheid in de donkere winterperiode benadrukken. Leerlingen sparen stickers op een spaarkaart, volle kaarten 

leveren een beloning op. FLITS teams over Vlaanderen belonen kinderen te voet of met de fiets op weg naar school. 

Inhoud pakket: affiches, werkposter per klas, spaarkaartje per leerling, voldoende gekleurde stickervellen,… 

 

 

Parkour zorgt in de maand mei voor beweging in openlucht, binnen en buiten schooltijd. Leerlingen zitten volgens 

recente onderzoeksresultaten bijna 9 uren stil. Met Parkour stimuleren we beweging en leren de kinderen de 

schoolomgeving beter kennen om hen zo te motiveren zich duurzaam te verplaatsen. 

Inhoud pakket: affiches, laminaten, handleiding, huiswerkposters,… 

 

Leerkrachten en leerlingen krijgen naast de campagnematerialen een schooljaar toegang tot het digitale leerplatform 

Octopus Verkeersl@nd. Per graad zijn er leuke oefeningen (rebus, kruiswoordraadsels), toetsen, filmpjes, knutselsjablonen, 

schoolroutes op kaart, en nog veel meer voorzien 

 

Octopusscholen ontvangen heel wat kortingen en voordelen tijdens het schooljaar. Tot 30 juni kunnen Octopusscholen 

alvast inschrijven voor de groepsaankoop FLITS hesjes en gadgets aan voordeeltarief. Andere acties worden tijdig aan de 

verantwoordelijke gecommuniceerd per mail. 

 

 

http://www.octopusverkeersland.be/parkour


 

 

PRAKTISCH 
 

Een lidmaatschap als Octopusschool kan al vanaf € 60 (excl.btw, incl. verzending). Een inschrijving geldt per vestiging en 

niet per school. U ontvangt een materialenpakket in september voor de strapdag en flits. De materialen voor de nieuwe 

bewegingscampagne Parkour ontvangt u in het voorjaar 2017. 

 

Tarief volgens leerlingenaantal: 

 0-150 leerlingen:      € 60,-excl.btw 

 151-400 leerlingen:  € 65,-excl.btw 

 401-750 leerlingen:  € 70,-excl.btw 

 Meer dan 750 leerlingen: € 75,-excl.btw 

Aantal leerlingen en klassen: 

Elke school dient het aantal leerlingen en klassen op te geven om het juiste aantal strapbandjes, flyers en andere 

materialen te voorzien in het pakket. 

 

Ondersteuning gemeenten: 

Gemeentebesturen kunnen de Octopusscholen ondersteunen door de lidmaatschapsbijdragen over te nemen. Dit kan aan 

het goedkoopste ledentarief (€ 60,-excl.btw) ongeacht het aantal leerlingen.  

 

De inschrijvingsperiode voor het lidmaatschap loopt steeds van 

april-juni. Indien interesse, bezorg ons alvast de gegevens van de 

school via info@octopusplan.be  

 

Blijf op de hoogte en schrijf u in voor onze nieuwsbrief via:  

www.octopusverkeersland.be  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u hulp bij de inschrijving of weet u de SCHOOL-ID niet, contacteer ons via: 

Info@octopusplan.be of 03 270 06 30 
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