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20 jaar GO! – 20 jaar onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Beste Journalist,
Op donderdag 12 november viert het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
het slotfeest van zijn 20ste verjaardag met feestelijke acties en bezoeken aan
prominenten overal in Vlaanderen en Brussel. Alle betrokkenen van het GO!, en op de
eerste plaats de 1000 scholen en instellingen met hun leerlingen, cursisten en
leerkrachten, nemen deel aan een waaier van evenementen.
Ook in de Provincie Antwerpen viert het GO! feest.
Wij nodigen u graag uit voor een persmoment op 12 november as om 16u00 uur
in het Provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22 te Antwerpen. Een delegatie van
leerlingen en leerkrachten van het GO! uit de provincie Antwerpen zal er
mevrouw Inga Verhaert, gedeputeerde provincie Antwerpen, de nieuwe GO!visietekst voorstellen en oproepen om meer structureel samen te werken aan de
‘Brede School’ door het versterken van de banden tussen de scholen en hun
lokaal sociale, culturele en politieke netwerk.
Het slotfeest van 20 jaar GO! is immers geen eindpunt. Daarom start op 12 november
een landelijke actie waarmee het GO! de gelijke onderwijskansen van leerlingen en
cursisten wil vergroten. Het maatschappelijk engagement en de openheid van geest
staan centraal in deze actie.
Tijdens het persmoment zal de delegatie van het GO! een kunstwerk dat gemaakt werd
door leerlingen overhandigen als aandenken.
Eveneens op 12 november zullen delegaties van leerlingen en leerkrachten van het
GO! een bezoek brengen aan nog andere prominenten uit de provincie:
• Alida De Bie, burgemeester Stabroek
• Henny De Baets, administrateur-generaal OVAM Mechelen
• Koen Vandenheuvel, burgemeester Puurs
• Jo Van Eetvelt, burgemeester Bornem
Verder zijn er verschillende feestelijke acties in de provincie gepland waarop u welkom
bent. Zo laten leerlingen van het GO! het station in Antwerpen en in Mechelen bruisen
tijdens de ochtendspits met acts en hapjes van 7u30 tot 10u00. Daarnaast organiseren
de scholen over de hele provincie nog tal van lokale activiteiten.

Om praktische redenen vernemen wij graag of u op dit persmoment aanwezig kunt zijn.
Gelieve ons op onderstaand adres te contacteren indien u op andere locaties
woordvoerders van het GO! wenst te ontmoeten.
Alvast bedankt voor uw antwoord op deze mail.
Vriendelijke groeten,
Karin Struys
Tel: 0499 03 57 22
E-mail: karin.struys@s-vb.be
Meer informatie:
Ann Van Driessche, woordvoerder
Tel.: 02 790 93 06, Gsm: 0478 24 12 20
Over het GO!
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke
leerling is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en ambities. Hij of zij moet zich
intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen en instellingen maken dit mogelijk voor om
en bij de 300.000 leerlingen en cursisten. Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan
harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van anderen. Dat is het doel waarvoor
onze 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

