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Waarom als lid aansluiten 
bij het Octopusplan?
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Maak werk van veilige, groene 

en bewegingsvriendelijke 

schoolomgevingen en 

– routes volgens de visie 

‘Schoolomgeving 2.0’. Geef 

een sterk signaal naar ouders, 

kinderen, inwoners, andere 

scholen en gemeenten.

Octopusleden doen mee aan 

campagnes en activiteiten 

die in het teken staan van 

duurzame mobiliteit en 

‘Schoolomgeving 2.0’. Dankzij het 

groot ledennetwerk wordt de 

boodschap van elke campagne 

sterk uitgedragen.

Het Octopusplan is 

een onderdeel van de 

Voetgangersbeweging vzw, 

waaronder ook de werking 

‘Infopunt Publieke Ruimte’ valt. 

Maak kennis met een jarenlange 

expertise op vlak van publieke 

ruimte en duurzame mobiliteit. 

Ondersteun de organisatie om 

te groeien en de activiteiten te 

versterken.

Octopusleden maken gebruik 

van het Octopus ledenplatform 

met verschillende mogelijkheden 

zoals een online stappenplan 

‘Schoolomgeving 2.0’, dat in het 

najaar 2020 online zal staan. In de 

toekomst breidt dit uit met extra 

tools.

Kennisuitwisseling en 

draagkracht dankzij een groot 

ledennetwerk van de helft van 

de Vlaamse gemeenten en meer 

dan de helft van de Vlaamse 

basisscholen. 

Begeleidingen voor ‘Analyse 

Schoolomgeving 2.0’ of andere 

projecten  zoals testopstellingen, 

opstarten schoolstraat, 

participatietrajecten, 

voetgangers- en fietsexamen,… 

zijn steeds aan ledentarief.

Naast de ledenactiviteiten is er 

een uitgebreid Octopusaanbod 

op maat van scholen en 

gemeenten, passend binnen 

dezelfde visie en met Octopus als 

sleutelfiguur.

Ledenkorting op activiteiten en 

materialen zoals hesjes, gadgets, 

Octopus wegmarkeringen, 

Verkeersshow,…



www.octopusplan.info

Ledenvoordelen 
2020-2021

Maak werk van 
kindvriendelijke 
schoolomgevingen 
en geniet van alle 
ledenvoordelen

Sluit vanaf € 70 per schoolvestiging aan 
per schooljaar. Tarieven exclusief 21% 
btw,  inclusief verzendkosten.

0 - 150 leerlingen :  € 70

151 - 400 leerlingen :  € 75

401 - 750 leerlingen :  € 80

> 750 leerlingen : € 85

Is jouw gemeente lid? Dan schrijft 
de school gratis in. Het overzicht 
lidgemeenten staat op www.
octopusplan.info/octopusgemeente. 

Is de gemeente nog geen lid? Stel 
de vraag aan de dienst mobiliteit of 
onderwijs.

Inschrijven kan tot en met 
8 juni 2020 via 
leden.octopusplan.info
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Stappen en trappen naar 
school

Thema ‘Ruimte voor strappen’

Vrijdag 18 september 2020

Materiaal: affiches, bladwijzers, 
straplied, strapbandjes, 
optionele strapbanner 

Octopuslabel 
voor aan de schoolpoort

Jaarlijks nieuw 
lidmaatschapsstickertje

Duurzaam naar school 
in de winter

Tussen herfst – en 
krokusvakantie

Materiaal: affiches, 
spaarkaarten, stickers, 

schoolposters, flitsstempels, 
optionele flitsbanner 

Online stappenplan 
‘Schoolomgeving 2.0’ op het 

ledenplatform

Inspiratie, tips en goede 
voorbeelden rond 

kindvriendelijke, groene en 
gezonde schoolomgevingen

Bewegen in de 
schoolomgeving

17 tot 21 mei 2021

Materiaal: affiches, 
beweegposter, optionele 

parkourbanner  

Octopus Verkeersl@nd

Digitaal leerplatform 
voor verkeers -en 

mobiliteitseducatie

‘Schoolomgeving 2.0’ 
actie Voetpad vrij

Verken de voetpaden in 
de schoolomgeving. Wat is 

goed en wat kan beter? 

Maart 2021

Materiaal: handleiding met 
stappenplan, sjablonen

Ledenkortingen

Octopusmaterialen en 
-activiteiten zoals hesjes, 

gadgets, wegmarkeringen en 
begeleidingen


