
Project Bike2school.docx IOK (dienst) 1 

 

Project ‘Bike 2 School’ vanaf september 
2021 

Wellicht zag je op school al een vreemd wit 
toestel aan de muur hangen in de buurt van de 
fietsenrekken … Neen, dit is geen flitscamera en 
ook geen bewakingscamera. Dit toestel hoort bij 
het project ‘Bike 2 School’ dat volgend schooljaar 
van start gaat in alle scholen van Balen, maar ook 
elders in het Vlaamse land. 

Vanuit de gemeente bezorgen we je hierover deze info: 

Bike2School, want echte helden fietsen naar school 

Ben je een echte fietser of houden regen en wind je soms tegen om met de fiets naar 
school te gaan? Of woon je vlak bij school en wandel of step je af en toe?  

Vanaf september worden je inspanningen extra beloond, want echte helden fietsen of 
wandelen toch naar school?! 

Fiets, wandel of step en verdien bucks! 

– Vanaf 17 september 2021 kan je virtuele munten (bucks) sparen telkens als je met de 
fiets, step of te voet naar school gaat. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas 
en een scanner aan de schoolpoort zorgen ervoor dat telkens als je duurzaam naar 
school gaat, je inspanning wordt geregistreerd.  

Als beloning krijg je virtuele munten of bucks. Elke dag waarop je duurzaam naar 
school gaat, levert je 1 buck of 0,10 euro op. Tijdens de twee campagneweken (Week 
van de Mobiliteit in september en Lentecampagne in maart) worden de bucks zelfs 
verdubbeld: elke leerling verdient dan 2 bucks per dag waarop je duurzaam naar 
school gaat. 

– Daarnaast krijg je een betaalkaart waarmee je bij deelnemende lokale handelaars of 
andere partners (o.a. Pakawi Park) met je virtuele munten kan betalen. Een extra 
stimulans om ook als het een beetje regent, koud is of waait toch de auto te laten 
staan!  

– Begin september kan je via je school je inschrijven voor dit leuke project. 

– Meer info vind je op https://www.iok.be/scholen/bike2school  

 

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, 
Vlaanderen en de provincie Antwerpen 
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