
Fiets                 terug 
naar school met een 
opfrissingscursus van 
Fietsschool Mobiel!

CURSUS  
FIETSVAAR-

DIGHEID  
voor 9 tot 14  

jarigen

écht alles!

FIETSVERKOOP  
VERHUUR - LEASE  
HERSTEL - FIETSSCHOOL

     www.mobiel.be

Mobiel, al meer dan twintig jaar 
een fietslengte voorsprong!



Back to school 
Op 1 september maken heel wat kinderen de overstap van de lagere naar de middelbare school. 
Veel kids die naar de lagere school gingen in een rustige randgemeente van Kortrijk moeten nu 
alleen op de fiets de stad in. Samen met de kinderen zijn ook hun ouders vaak ongerust, vandaar 
dat we de kinderen én hun ouders een cursus ‘Terug naar school, op de fiets!’ aanbieden. 

De cursus
Een cursus van 2,5 uur voor kind en ouder 
waarbij we eerst de behendigheid op de 
fiets aanscherpen, daarna frissen we de 
belangrijkste verkeersregels voor fietsers op. 
We sluiten af met een fietstocht in groep door 
Kortrijk waarbij we stilstaan bij een aantal 
potentieel gevaarlijke verkeerssituaties.

Voor wie?
Voor alle kinderen die op 1 september met de 
fiets naar school willen. In eerste instantie richten 
we ons op de kinderen die de overstap maken 
van het lager naar het secundair onderwijs, 
maar de cursus staat open voor alle kinderen 
van het vierde leerjaar tot en met het tweede 
middelbaar die voldoende fietsvaardig zijn.

Kostprijs & inschrijven
Deelnemen kost 30 euro per kind. Per kind kan 
er 1 ouder gratis de les meevolgen. Inschrijven 
is verplicht en pas definitief na bevestiging via 
mail.  We organiseren de cursus van zodra er 
10 kinderen (en eventueel 1 ouder per kind) zijn 
ingeschreven en hanteren een maximum van 15 
kinderen (en eventueel 1 ouder per kind) om de 
kwaliteit van de cursus te kunnen garanderen.  
Inschrijven: educatie@mobiel.be

Waar? 
Afspraak op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk 
(kant CVO Miras) voor het behendigheidsparcours.

Wanneer?
• Woensdag 17/08 van 14 tot 16.30 uur

• Woensdag 17/08 van 18 tot 20.30 uur

• Woensdag 24/08van 14 tot 16.30 uur

• Woensdag 24/08van 18 tot 20.30 uur

• Donderdag 25/08van 14 tot 16.30 uur

Schrijf je  
nu in!


