
To be cool or not to be cool ... in fluo

Elk jaar verwelkomen wij op onze eerste ouderraad bij het Sint-Ritacollege een ploeg geëngageerde 
ouders van 1-ste jaars leerlingen. Ouders die bekommerd zijn over de veiligheid van hun zonen en 
dochters. Zij hebben die eerste dagen van september fier, maar met een bang hartje, hun zoon of 
dochter zien vertrekken met de fiets. Bijna iedereen vraagt zich daarbij af, waarom die scholieren toch 
geen fluo-jasje dragen...

We zijn het er allemaal over eens: met dat gele debardeurke vallen ze veel beter op. En dat is nu net 
wat zo'n puber niet wil: opvallen in de massa. Toch niet op die manier. Een fluo vestje is niet hip. Zelfs 
niet met reclame voor Schoolrock. Dit briljante voorstel, dat vanuit de ouderraad gelanceerd werd, 
werd door de leerlingen opgenomen in het slechte ideeën-boek.

Wees maar zeker, er is door de ouderraad al serieus over gebrainstormd op onze vergaderingen. Hoe 
krijgen we ze toch zover om dat hesje aan te doen, zodat wij als ouder ze ten minste veilig de straat 
opgestuurd hebben.

De volgende vraag rijst steevast bij de eerste vergadering: "Kan de school niet verplichten tot het 
dragen van een fluo-vestje?" En het antwoord is, elk jaar weer, teleurstellend "neen". Een 
schoolreglement geldt alleen binnen de school en bij schoolactiviteiten.

We zijn ook al verder gaan kijken: kunnen we dit via het VCOV aankaarten. Of kunnen we gewoon zelf
druk zetten bij de bevoegde politiekers om het bij wet te verplichten ?

Enige tijd terug was er een wetsvoorstel vanuit de Senaat. In eerste instantie om het dragen te 
verplichten tot 18 jaar. Maar dit zou de 'kinderachtigheid' nog meer benadrukken. De volwassenen ook 
verplichten dan? Daar is de staatssecretaris voor mobiliteit geen voorstander van.

En raar maar waar, ook de fietsersbond niet. Zij vinden dat het dragen van een fluo vestje het fietsen 
dan eerder zou demotiveren. Ze stellen zich ook o.a. de vraag waar je zo'n vestje laat als je op je 
bestemming bent. Bovendien, stellen zij, zouden de meeste dodelijke fietsongevallen op klaarlichte 
dag gebeuren, een fluo vestje zou hier geen verschil gemaakt hebben.

We weten het goed genoeg dat adolescenten zich 'groot' willen voor doen. Misschien moeten wij als 
'groten' dan maar eens beginnen met heel consequent het goede voorbeeld te geven ?
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