
Een boekje van de GO! communicatiedienst vol fris ogende GO! producten 
en professionele communicatiebegeleiding. Want door sterke communi-
catie zet je jouw school nog beter op de kaart.

productenboekje



Professionele communicatie 
en producten binnen handbereik!

Communicatie is belangrijk. Het is een krachtige hulp bij het op de kaart zetten van jouw 
school in je regio. Over communicatie wordt vaak gezegd: “daar hebben wij geen geld voor” of 
“daar hebben wij geen tijd of personeel voor”.

Met de producten en begeleiding uit dit boekje wordt een sterke communicatie voor elke school 
een haalbare en betaalbare kaart. Maak er naar hartenlust gebruik van!

Snel & eenvoudig!
Onze huisstijl- en communicatiebegeleider Sandra regelt alles voor je. Jij hoeft je dus niet te 
verdiepen in (druk)technische vereisten, in het zoeken naar leveranciers, in het afsluiten van 
veiligheids- en leveringsgaranties, in plak- en knipwerk met logo en foto’s, in het schrijven 
van vlotte teksten, … Alles wordt voor jou gedaan en je bent met alles in orde. Als dat geen 
tijdwinst is!

Samen sterk!
Je krijgt een folder, website, communicatieadvies, bewegwijzering ... op maat van jouw school. 
Maar toch zit er een lijn in die een belletje doet rinkelen: dit is een GO! school. Hierdoor zien 
ouders dat ze hun kinderen inschrijven in een onderwijsnet dat vele scholen verenigt in hun 
regio, met alle doorstroommogelijkheden en kwaliteitsgaranties die daarbij horen.

Vijfsterrenkwaliteit!
Alles in dit boekje voldoet aan de hoogste kwaliteitsvereisten. Op het drukwerk en spandoe-
ken/panelen zit 100% kleurgarantie. We hanteren de hoogste Europese veiligheidsnormen 
voor frames en wegwijzers. De website schaalt mee met de schermgrootte van om het even 
welke (mobiele) drager en heeft een permanent bereikbare helpdesk. Op de ontwerpen zit 
een onbeperkt aantal correctierondes, want we stoppen pas als jij tevreden bent. En dankzij 
onze raamcontracten alles aan een scherpe prijs.

Uitgebreide productinventaris!
Een folder, website, advertentie, logo, promotiefilmpje, rapportmapje, schoolbusstickers, weg-
wijzers, materiaal voor beurzen en infoavonden, officesjablonen, hulp bij je schoolprofilering, 
communicatieadvies, …: het zijn maar enkele voorbeelden van de producten en diensten die 
je in dit boekje vindt. De afgelopen jaren werd het aanbod, op jouw vraag, almaar meer 
uitgebreid.

Samen voor 

een sterke 

communicatie
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Hoe begin je er aan?
Alles begint met een e-mail naar gohuisstijl@gmail.com. Hierin vermeld je welk product 
je zou willen bestellen of welke communicatiehulp je zou willen krijgen. 

Je ontvangt snel een antwoord van Sandra. Zij stuurt je een eerste ontwerp door van 
je bestelde product of geeft passend communicatieadvies. Ze laat je ook weten wat het 
allemaal zal kosten en binnen welke tijdsspanne het kan worden gerealiseerd.

Je geeft je aanpassingen en feedback op het ontwerp en/of communicatievoorstel door.

Je ontvangt een aangepast ontwerp en/of voorstel.

Wanneer alles voor jou in orde is, geef je via e-mail een definitieve ‘GO!’ Een week na 
levering van de producten op je school of na afronding van de bestelde communica-
tieopdracht, ontvang je de factuur. Belangrijk: voor alle prijzen is de wet op de over-
heidsopdrachten nageleefd. Je bent dus met alles in orde. 
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Vragen? 
Neem contact op met: 
Sandra van Maurik, GO! huisstijl- en communicatiebegeleider 
T 0499 07 26 28 | E gohuisstijl@gmail.com
Zij helpt je graag verder.
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Scholen die willen groeien hebben extra aandacht nodig. En wij geven die. Extra 
begeleiding bij het opmaken van een communicatieplan en het opstellen van 
een schoolprofiel, opvallende producten, keuze uit leuke foto’s en slagzinnen, ... 
Alles om van jouw wervingscampagne een succes te maken!

NIEUW 
Groei! campagnemateriaal 
om leerlingen te werven

Laat
je school
groeien!

GO!
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Kies een schoolprofiel
Scholen met een profiel doen het goed. Ouders en leerlingen houden van duidelijkheid. Waar staat deze 
school voor? Wat heeft ze mij te bieden? Denk dus eens na over wat voor een school je wilt zijn. Beschrijf je 
eigenschappen. Graaf daarbij naar het unieke. Wat uniek en anders is dan de rest trekt de aandacht. En dat heb 
je nodig om te groeien!

Trek extra aandacht
Weet je hoe je als school gezien wilt worden? Geef dit vorm met opvallende foto’s, leuke slagzinnen, prikkelende 
teksten, frisse kleuren, ... zodat ze niet naast jouw school kunnen kijken.

Zet de juiste media op het juiste moment in
Advertenties, leaflets, folders, spandoeken, standmateriaal, in het oog springende acties ... met deze producten en 
acties kan jij in je regio leerlingen aantrekken. Elk jaar opnieuw. Maar doe het wel op de juiste manier en op het 
juiste moment. Volg hierover een opleiding met je schoolteam. Informeer ook eens naar onze raamovereenkomst 
om te adverteren in De Zondag en De Streekkrant.

Alles weten over het werven van leerlingen? 

Kijk op pro.g-o.be/communicatie
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Kan jouw school een groeispurt gebruiken?
Wil jij meer leerlingen aantrekken? Wij hebben alles in huis om je daarbij te helpen! Benut het 
nieuwe GO! Groei campagnemateriaal met passende foto’s, slagzinnen, teksten en een wervend 
communicatieplan. 

Een tiental schoolprofielen staan uitgewerkt voor je klaar. Zit jouw schoolprofiel er niet bij? Dan 
maken we er een op maat! Alle schoolprofielen op pro.g-o.be/communicatie.

Tips om te groeien door werving
1

2

3



GROEI! campagnemateriaal1

Creatiekost  €60,50 
Geniet tot 40% korting op een inlassing 
in de Streekkrant en De Zondag.

Advertenties
Formaat:  variabel

Folders
Formaat:  open 29,7 x 21 cm l gesloten 10 x 21 cm
Bedrukking: voorzijde en achterzijde in kleur
Afwerking:  zigzag gevouwen of oprollend, vernis 
 tegen vingerafdrukken

Oplages:
500 ex.  €239,68
1.000 ex.  €267,77
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

-  Alle prijzen voor het GROEI! campagnemateriaal zijn inclusief btw, begeleiding & advies, copywriting, 
opmaak & correcties, productie en levering op je school.
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Presentatiemappen
Formaat: open 53 x 38,5 cm l gesloten 22 x 30,5 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur, binnenzijde blanco
Afwerking:  gebiegd, vernis tegen vingerafdrukken

Oplages:
500 ex.  €494,29
1.000 ex.  €651,59
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Leaflets
Formaat:  14,8 x 21 cm (A5)
Bedrukking: voorzijde en achterzijde in kleur

Oplages:
500 ex.  €272,00
1.000 ex.  €292,50
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen



Enkele uitnodiging
Formaat:  21 x 10,5 cm
Bedrukking: voorzijde in kleur

Oplages:
500 ex.  €216,59
1.000 ex.  €229,90
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Affiches
Formaat:  50 x 70 cm
Bedrukking: voorzijde in kleur

Oplages:
250 ex.  €298,87
500 ex.  €341,83
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Dubbele uitnodiging
Formaat:  open 42 x 10,5 cm l gesloten 21 x 10,5 cm
Bedrukking:  voorzijde en achterzijde in kleur 
Afwerking:  biegen

Oplages:
100 ex.  €180,29
500 ex.  €284,35
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen
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Deurhangers
Formaat:  10 x 25 cm
Bedrukking: voorzijde en achterzijde in kleur
Afwerking:  uitgekapt

Oplages:
1.000 ex.  €615,50
2.000 ex.  €756,00
Andere oplages zijn mogelijk
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Mailings
Je denkt aan een reclameactie of mailing (geadresseerd of 
ongeadresseerd, in een enveloppe of onder plasticfolie)? 
Dat kan! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com

Communicatieopleidingen en workshops
Je school heeft een negatief imago en daar wil je komaf mee maken? Je school gaat 
samenwerken met andere scholen en nu zijn jullie op zoek naar een nieuwe (gezamenlijke) 
identiteit? Je weet ook wel dat alleen een website niet voldoende is voor je leerlingenwerving, 
maar hoeveel producten en acties dan wel? En wanneer? En waar moet je eigenlijk op letten 
tijdens jouw opendeurdag? Nieuwe leerlingen werven lukt als je het op de juiste manier 
aanpakt. Zo niet, werp je een hoop geld in de vuilnisbak. 
Wil je je kennis hierover vergroten?
Volg met je team een opleiding of workshop op een datum en locatie die jij kiest!

Formules:
Halve dag  €484,00
Hele dag  €726,00

-  Alle prijzen voor het GROEI! campagnemateriaal zijn inclusief btw, begeleiding & advies, copywriting, 
opmaak & correcties, productie en levering op je school.



Spandoeken
Formaat:  alle afmetingen zijn mogelijk
Bedrukking:  voorzijde en/of achterzijde in kleur
Afwerking zeildoek: 
 PVC, bedrukt met UV-inkt, voorzien van beschermlaag, afwasbaar, met omzoomde rand 
 voor extra stevigheid, roestvrije metalen ringen

Prijs
Zeil: eenheidsprijs per vierkante meter
enkel voorzijde bedrukt €29,04
voor- en achterzijde bedrukt €58,08
Eenmalige creatiekost  €24,20

Bijbehorend frame:
eenheidsprijs per lopende meter  €32,96

Schoolbus- en autostickers
Formaat:  alle afmetingen zijn mogelijk
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  ramen: geperforeerde folie, doorzichtig langs binnenuit, UV- en 
 weerbestendig zijflanken: permanente vinyl, UV- en weerbestendig

Eenheidsprijs per vierkante meter:
per m2 zonder plaatsing €70,79
Eenmalige creatiekost  €24,20
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Beachvlaggen
Formaat:  85 x 330 cm
Bedrukking:  voor-en achterzijde in kleur
Afwerking:  incl. mast, voet en draagzak

Prijs per stuk: €195,11
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Standmateriaal

Roll-up
Formaat:  85 x 200 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  incl. alle toebehoren 
 (draagtas, aluminium cassette en 
 stabiele voet aan onderzijde)

Prijs per stuk:
85 x 200cm  €166,07
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Beurswand
Formaat:  klein model: 192 cm x 223,6 cm
 groot model: 341 cm x 223,6 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking Frame: 
 gepoedercoat aluminium frame selflocking met 18 mm magneten,  
 magneetbar met dubbele 10 mm magneten, stabilisatievoeten. 
Afwerking Fotopanelen: 
 full colour, extra stevig & kreukvrij, UV-laminaat

 Inclusief alle toebehoren met opbergbox op wieltjes

Prijs per stuk frame + fotopanelen:
klein model €1.532,52
groot model €1.667,38

Prijs per extra set fotopanelen:
in handzame verpakking:
voor klein model €723,58
voor groot model €809,49

Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen



GO! SCHOOLWEBSITE 2.02

MAAK SNEL EN EENVOUDIG JE EIGEN 
SCHOOLWEBSITE

Kostprijs? 46 euro per maand inclusief btw en inclusief:

• hosting & onderhoud & veiligheidscontroles.

• dagelijkse toegang tot een helpdesk voor technische support en 
gebruikersvragen. 

• responsieve design, vele functionaliteiten, 20-tal pagina-indelingen, drie logins, 
toekennen van gebruikersrollen, ...

• onbeperkte deelname aan algemene demosessies i.v.m. het gebruik van het 
Content Management Systeem. 

• tot 10 GB webruimte.

Door de enorme toename van tablets en smartphones is je website vandaag meer dan ooit een permanente informa-
tiebron. Wil je snel en gemakkelijk iedereen op de hoogte houden over jouw school? Zonder moeilijke codes of soft-
warekennis? En in een mum van tijd nieuws kunnen publiceren dat ook via een nieuwsbrief en sociale media verspreid 
kan worden? Kies dan voor een GO! schoolwebsite 2.0.

Kijk op www.go-websites.be voor meer informatie.
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Kleine 3-luik folder
Formaat:  open 29,7 x 21 cm l gesloten 10 x 21 cm
Bedrukking: voorzijde en achterzijde in kleur
Afwerking:  oprollend gevouwen

Oplages:
500 ex.  €148,93
1000 ex.  €177,02
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €90,75

Grote 3-luik folder
Formaat:  open 50 x 29,7 cm l gesloten 17 x 29,7 cm
Bedrukking:  voorzijde en achterzijde in kleur
Afwerking:  tweemaal gebiegd

Oplages:
500 ex.  €306,87
1000 ex.  €404,92
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €151,25

Losse fiche die past in grote folder
Formaat:  13 x 24 cm
Bedrukking:  voorzijde en achterzijde in kleur

Oplages:
100 ex.  €119,78
250 ex.  €153,70
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €30,25

3 Drukwerk
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-  Alle bedragen zijn incl. btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes 

en btw.
-  Andere oplages zijn mogelijk! Vraag hiervoor prijs aan via 

gohuisstijl@gmail.com.
-  Je denkt aan een reclameactie of mailing (geadresseerd of 

ongeadresseerd, in een enveloppe of onder plasticfolie)? Dat 
kan! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com.

Kleine 3-luik folder - LIGGEND
Formaat:  open 29,7 x 21 cm l gesloten 10 x 21 cm
Bedrukking: voorzijde en achterzijde in kleur
Afwerking:  oprollend gevouwen

Oplages:
500 ex.  €148,93
1000 ex.  €177,02
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €90,75

(Groeps)folder voor direct-mailing
Formaat:  open 40 x 21 cm l gesloten 10 x 21 cm (= 4-luik)
 open 50 x 21 cm l gesloten 10 x 21 cm (= 5-luik)
Bedrukking:  voorzijde en achterzijde in kleur 
Afwerking:  zig-zag gevouwen

Oplages 4-luik:
5.000 ex.  €886,08
10.000 ex.  €1.260,26

Oplages 5-luik:
5.000 ex.  €946,58
10.000 ex.  €1.320,76

Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen
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Uitnodigingskaart
Formaat:  open 21 x 21 cm l gesloten 10,5 x 21 cm
Bedrukking: voorzijde in kleur, binnenzijde blanco
Afwerking:  gebiegd

Oplages:
300 ex.  €140,97
500 ex.  €166,38
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €30,25

Dubbele uitnodigingskaart
Formaat:  open 42 x 10,5 cm l gesloten 21 x 10,5 cm
Bedrukking:  voor- en binnenzijde in kleur 
Afwerking:  biegen

Oplages:
100 ex.  €119,79
500 ex.  €223,85
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €60,50

Enkele uitnodigingskaart
Formaat:  21 x 10,5 cm
Bedrukking:  voorzijde en achterzijde in kleur

Oplages:
500 ex.  €186,34
1.000 ex.  €199,65
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €30,25

-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Andere oplages zijn mogelijk! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com.
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Map met flappen
Formaat:  open 53 x 38,5 cm l gesloten 22 x 30,5 cm
Bedrukking: voorzijde in kleur, binnenzijde blanco
Afwerking:  gebiegd, vernis tegen vingerafdrukken

Bedrukking volledig in kleur 
Oplages:
500 ex.  €433,79
1.000 ex.  €591,09
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52

Algemene GO! map
(niet-gepersonaliseerde) 
Oplages:
500 ex.  €209,33
1.000 ex.  €250,47
Andere oplages zijn mogelijk

Map zonder flappen
Formaat:  open 44 x 30,5 cm l gesloten 22 x 30,5 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur, binnenzijde blanco 
Afwerking:  gebiegd, vernis tegen vingerafdrukken

Oplages:
500 ex.  €257,13
1.000 ex.  €346,71
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52
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Poster
Formaat:  50 x 70 cm, andere formaten zijn ook mogelijk, 
 vraag ernaar via gohuisstijl@gmail.com
Bedrukking:  voorzijde in kleur

Oplages:
250 ex.  €238,37
500 ex.  €281,33
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €60,50

Leaflets A5
Formaat:  A5
Bedrukking:  voorzijde in kleur

Oplages:
500 ex.  €192,39
1.000 ex.  €204,49
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €30,25
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Infobrochure
Formaat:  alle formaten zijn mogelijk, vraag ernaar 
 via gohuisstijl@gmail.com
Bedrukking:  volledig in kleur 
Afwerking:  geniet

Oplages:
Alle oplages zijn mogelijk
Prijs op aanvraag

-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Andere oplages zijn mogelijk! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com.

Badges
Formaat:  9 x 5 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur 
Afwerking:  afscheurperfo l per 10 op 1 A4-vel geplaatst  
 en inclusief bewerkbaar WORD-sjabloon voor  
 naam & functie

Oplages:
10 vellen (100 badges)  €43,56
25 vellen (250 badges) €67,76
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €12,10
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Rapportcover met snelhechter
Formaat:  open 43,2 x 30,3 cm l gesloten 21,6 x 30,3 cm 
Bedrukking:  voorzijde in kleur, binnenzijde blanco 
Afwerking:  met snelhechter (blinde hechting), 
 geplooid, vernis tegen vingerafdrukken

Bedrukking volledig in kleur
Oplages:
500 ex.  €404,14
1.000 ex.  €642,58
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €30,25

Algemene GO! rapportcover
(niet-gepersonaliseerd) 
Oplages:
500 ex.  €377,52
1.000 ex.  €608,63
Andere oplages zijn mogelijk

-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Andere oplages zijn mogelijk! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com.
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Notitieblokken geruit of gelijnd
Formaat:  21 x 29,7 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur (of in één kleur) of zwart/wit 
Afwerking:  72 bladen + karton 400gr l op kop gelijmd | 
 met twee gaatjes voor ringmap of zonder gaatjes

Bedrukking volledig in kleur 
Oplages:
50 ex.  €159,72
100 ex.  €263,18
Eenmalige creatiekost  €14,52

Bedrukking in zwart-wit
Oplages:
50 ex.  €135,52
100 ex.  €226,27
Eenmalige creatiekost  €14,52
Andere oplages zijn mogelijk

Supplement twee gaatjes:
€36,30 per 50 blocs

Losse examenbladen
Formaat:  A4 of A3
Bedrukking:  2-zijdig zwart-wit 
 (lijntjes of ruitjes)

Formaat A4 
Oplages:
1.000 ex. €154,88
5.000 ex. €290,40
Eenmalige creatiekost  €14,52

Formaat A3 
Oplages:
1.000 ex. €206,91
5.000 ex. €354,53
Eenmalige creatiekost  €14,52

A3 onderlegger
Formaat:  42 x 29,7 cm 
Bedrukking:  voorzijde in kleur (of in één kleur) of zwart/wit 
Afwerking:  72 bladen + karton 400gr l op kop gelijmd

Bedrukking volledig in kleur 
Oplages:
50 ex.  €277,09
100 ex.  €453,75
Eenmalige creatiekost  €14,52

Bedrukking in zwart-wit
Oplages:
50 ex.  €215,38
100 ex.  €388,41
Eenmalige creatiekost  €14,52
Andere oplages zijn mogelijk
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Briefhoofd
Formaat:  21 x 29,7 cm
Bedrukking: voorzijde in kleur

Oplages:
500 ex.  €99,22
1.000 ex.  €118,58
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52

Naamkaartje
Formaat:  8,5 x 5,5 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur

Oplages:
50 ex.  €29,04
100 ex.  €35,09
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €12,10

-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Andere oplages zijn mogelijk! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com.
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Afsprakenkaart
Formaat:  10,5 x 10,5 cm
Bedrukking: voorzijde in kleur

Oplages:
250 ex.  €80,47
500 ex.  €99,22
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52

Groetenkaart
Formaat:  21 x 10,5 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur

Oplages:
250 ex.  €94,99
500 ex.  €118,58
Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52



-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Andere oplages zijn mogelijk! Vraag prijs via gohuisstijl@gmail.com.

Omslagen
Formaat:  A5 (16,2 x 35,3 cm)
Bedrukking: voorzijde in kleur of zwart/wit 
Afwerking:  niet aflopende bedrukking, voorzien van kleefstrip

Bedrukking volledig in kleur
Oplages:
250 ex.  €216,59
500 ex.  €229,90

Bedrukking in zwart-wit
Oplages:
250 ex.  €119,38
500 ex.  €127,64

Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52

Omslagen
Formaat:  C4 (22,9 x 32,4 cm)
Bedrukking:  voorzijde in kleur of zwart/wit 
Afwerking:  niet aflopende bedrukking, 
 voorzien van kleefstrip

Bedrukking volledig in kleur 
Oplages:
250 ex.  €223,25
500 ex.  €235,95

Bedrukking in zwart-wit 
Oplages:
250 ex.  €154,03
500 ex.  €173,56

Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52

Omslagen
Formaat:  Amerikaans 22,9 x 11,4 cm l ZONDER venster
 Amerikaans 22,9 x 11,4 cm l MET venster
Bedrukking:  voorzijde in kleur of zwart/wit 
Afwerking:  niet aflopende bedrukking, 
 voorzien van kleefstrip

Bedrukking volledig in kleur 
Oplages:
500 ex.  €214,17
1.000 ex.  €226,27

Bedrukking in zwart-wit 
Oplages:
500 ex.  €120,76
1.000 ex.  €129,71

Andere oplages zijn mogelijk
Eenmalige creatiekost  €14,52
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  St.-Martinusstraat 3 

3740 Bilzen  

tel. 089/41 52 87  

bs.bilzen@g-o.be 

www.martinusschool.be 

Onder
werp 

 
Vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc 

annoscentum qui decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? 

 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 

minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et 

praesens et postera respuat aetas? 

 
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.” 

Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum 

cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque 

nihil nisi quod Libitina sacravit.  

 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo 

promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret 

paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, 

aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, 

Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas 

ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.  

 
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut 

nihil anteferat, nihil illis comparet, errat. 

 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit 

minor uno mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et 

praesens et postera respuat aetas? 

 
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.” 

Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum 

cadat elusus ratione ruentis acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque 

nihil nisi quod Libitina sacravit.  

 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo 

promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret 

paene recens? Adeo sanctum est vetus omne poema. ambigitur quotiens, uter utro sit prior, 

aufert Pacuvius docti famam senis Accius alti, dicitur Afrani toga convenisse Menandro, 

Plautus ad exemplar Siculi properare Epicharmi, vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. 

Hos ediscit et hos arto stipata theatro spectat Roma potens; habet hos numeratque poetas 

ad nostrum tempus Livi scriptoris ab aevo.  

 
Interdum volgus rectum videt, est ubi peccat. Si veteres ita miratur laudatque poetas, ut nihil 

anteferat, nihil illis comparet, errat.	  

 

 

MEDEDELINGEN 

MEDEDELINGEN 

 
 
 

 
 

Onderwerp  
Vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annoscentum qui 

decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? 

 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno 

mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat 

aetas?  
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, 

caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis 

acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.  

 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et 

somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens?  

Onderwerp  
Vina, poemata reddit, scire velim, chartis pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc annoscentum qui 

decidit, inter perfectos veteresque referri debet an inter vilis atque novos? 

 
Excludat iurgia finis, “Est vetus atque probus, centum qui perficit annos.” Quid, qui deperiit minor uno 

mense vel anno, inter quos referendus erit? Veteresne poetas, an quos et praesens et postera respuat 

aetas?  
“Iste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel mense brevi vel toto est iunior anno.” Utor permisso, 

caudaeque pilos ut equinae paulatim vello unum, demo etiam unum, dum cadat elusus ratione ruentis 

acervi, qui redit in fastos et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod Libitina sacravit.  

 
Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare videtur, quo promissa cadant et 

somnia Pythagorea. Naevius in manibus non est et mentibus haeret paene recens?  

  3 september 2014  

  3 september 2014  

• Officesjabloon Briefhoofd €14,52

• Officesjabloon Nieuwsbrief €14,52

• Officesjabloon Mededeling A4 €14,52

• Officesjabloon Mededeling A5 (2 op een A4) €14,52

• Officesjabloon Cursuscover  €14,52

• Officesjabloon Vouwblad A3 €14,52

• Officesjabloon Agenda vergadering €14,52

• Officesjabloon Verslag vergadering €14,52

• Officesjabloon PPT basisonderwijs €14,52

• Officesjabloon PPT secundair onderwijs €14,52

• Officesjabloon Folder/3-luik €14,52

• Sjabloon voor een insert in A5 of A4 deurbordje €14,52

Officesjablonen4
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Het logo bestaat uit een beeldlogo en een naamlogo. Het logo wordt 
altijd op een witte ondergrond geplaatst.

•  Bestaand logo hertekenen/restylen naar GO! huisstijl €81,07

•  Nieuw logo ontwerpen volgens GO! huisstijl 
 maar gebaseerd op een aangeleverd idee/beeld  €302,50

•  Nieuw logo ontwerpen volgens GO! huisstijl 
 zonder aangeleverd beeld of idee.  €544,50

Logo’s5

-  In de prijs zijn ontwerp, correctierondes en het opleveren van logoset in kleur en 
grijswaarden, jpeg-versie & eps-versie inbegrepen.
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Signalisatie voor binnen en buiten6

Bord(en) hangend aan plafond voor binnengebruik
Formaat:  bordje 60 cm x 6,2 cm, staaldraad standaard 1,5 m lang
Bedrukking:  voorzijde en/of achterzijde in kleur
Basispakket:  aluminium bordje voorzien van ophangsysteem 
Afwerking:  geanodiseerd aluminium, zwarte zijkanten, ophangsysteem met 
 staaldraad, flexibel systeem waar bordjes aan kunnen worden 
 toegevoegd of weggehaald, full colour bedrukking (vrijwel alle kleuren 
 zijn mogelijk, geen plakletters)

Bord(en) op palen (in de grond) 
voor buitengebruik
Formaat:  bordje 125 cm x 15 cm, paal 2 m (waarvan 0,5 m in de grond gaat)
Bedrukking:  voorzijde en/of achterzijde in kleur
Basispakket:  aluminium bord met 2 bijbehorende palen 
Afwerking:  geanodiseerd aluminium, palen voorzien van gleuf waarin bordjes  
 in- en uitgeschoven kunnen worden plus zijslot, full colour 
 bedrukking (vrijwel alle kleuren zijn mogelijk, geen plakletters, 
 weer- en UV-bestendig)

Prijs per stuk:
basispakket voorzijde kleur €64,74
extra bordje voorzijde kleur  €47,19
basispakket voor- en achterzijde kleur €72,60
extra bordje voor- en achterzijde kleur  €50,82
creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Prijs per stuk:
basispakket voorzijde kleur €237,77
extra bordje voorzijde kleur  €73,36
basispakket voor- en achterzijde kleur €252,29
extra bordje voor- en achterzijde kleur  €88,49
creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Bord(en) bevestiging aan muur 
voor binnen- en buitengebruik
Formaat:  60 x 6,2 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  geanodiseerd aluminium, zwarte zijkanten, blinde bevestiging aan 
 de muur, full colour bedrukking (vrijwel alle kleuren zijn mogelijk, 
 geen plakletters, weer- en UV-bestendig)

Prijs per stuk:
1 stuk €29,40
creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen
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-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Plaatsing is eenvoudig zelf te doen. Indien laten plaatsen, uurprijs van € 66,55 in regie.

Binnenbord(en) met verwisselbare 
inserts voor wandmontage
Formaat:  A4 of A5 (insert)
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  gesloten systeem

Prijs per stuk:
1 ex. A5 €27,83
1 ex. A4 €41,14
creatiekost inbegrepen

Verplaatsbare wegwijzers voor verwisselbare 
inserts op staander
Formaat:  A4 of A3 (insert), staander op heuphoogte
Bedrukking:  geanodiseerd aluminium, anti-reflex beschermplaatje, clickkader

Prijs per stuk:
1 ex. A4 €111,32
1 ex. A3 €143,99

Vitrinekast
Formaat:  55 x 40 cm, 50 x 75 cm
 75 x 75 cm, 75 x 105 cm
Afwerking:  geanodiseerd aluminium, geïntegreerde draaideur  
 en beglazing die schokbestendig is, ingewerkt slot  
 en een afdichting die condensatie tegengaat

Prijs per stuk:
55 x 40 cm  €297,66
50 x 75 cm  €360,58
75 x 75 cm  €436,81 
75 x 105 cm €515,46



Zeildoek in frame
Formaat:  alle afmetingen zijn mogelijk
Bedrukking:  voorzijde en/of achterzijde in kleur
Afwerking zeildoek: 
 PVC, bedrukt met UV-inkt, voorzien van beschermlaag, afwasbaar, met omzoomde 
 rand voor extra stevigheid,roestvrije metalen ringen
Afwerking frame: 
 roest- en onderhoudsvrij, inclusief elastieken, inclusief ‘bochten’

Prijs
Zeil: eenheidsprijs per vierkante meter
Enkel voorzijde bedrukt €29,04
Voor- en achterzijde bedrukt €58,08
Eenmalige creatiekost  €24,20

Bijbehorend frame:
eenheidsprijs per lopende meter  €32,96

Zeildoek in aluminium frame op palen in de grond
Formaat:  klein model: totale hoogte frame van de grond gemeten is 3,5 m, 
 zeildoek is 1,5 m (h) x 2 m (b)
 groot model: totale hoogte frame van de grond gemeten is 5 m, 
 zeildoek is 3 m (h) x 2,5 m (b)
 dubbel (2 zeilen) model: totale hoogte frame van de grond 
 gemeten is 6 m, zeildoek bovenaan is 2 m (h) x 2,5 m (b), zeildoek 
 onderaan is 1 m (h) x 2,5 m (b)
Bedrukking zeildoeken:  voorzijde in kleur (achterzijde bedrukken is ook mogelijk)
Afwerking zeildoek:  PVC, bedrukt met UV-inkt, voorzien van beschermlaag, afwasbaar, 
 met omzoomde rand voor extra stevigheid, roestvrije metalen ringen
Afwerking frame:  roest- en onderhoudsvrij, vierkante palen 100% veiligheidsmarge, 
 inclusief elastieken, inclusief voet waarop frame wordt geplaatst. 
Extra opties:
 - Plastic A4 hoesjes om op zeildoek te plakken waarin A4-vel past voor 
  aankondiging data infodagen enz, per set van 5 stuks
 - Spots met lichtsensor, bedrading weggewerkt in het frame en arm

Prijs per stuk:
(creatiekost, zeildoeken, frame, voet, elastieken, levering, ... alles 
inbegrepen behalve plaatsing):
• klein model  €1.444,74
• groot model €2.020,70
• dubbel model €2.207,04

Plaatsing in volle losse grond:  €925,65

Plaatsing is een eenheidsprijs per stuk (incl. graven, beton 
storten, voet zetten, beton laten uitdrogen en frame plaatsen, 
exclusief snoeiwerk en weghalen tegels/betonondergrond)

Prijs voor extra opties:
Plastic hoesjes per set van 5 stuks €19,36
Spot met lichtsensor: op aanvraag

Gevel- en campusaankleding7
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-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.

Beachvlaggen
Formaat:  85 x 330 cm
Bedrukking:  voor-en achterzijde in kleur
Afwerking:  incl. mast, voet en draagzak

Prijs per stuk: €195,11
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Vlaggen
Formaat:  200 x 150 cm of 100 x 300 cm
Bedrukking:  voor- en achterzijde in kleur 
Afwerking:  tricoflag, machinewasbaar, UV- en  
 weerbestendig, dubbel omzoomd  
 om rafeling tegen te gaan en extra  
 versterkt op de hoeken, singelband 
 en kunststof D-ringen langs de 
 mastkant.

Prijs per stuk:
200 x 150 cm €49,61
100 x 300 cm €49,61
Eenmalige creatiekost  €14,52

Aluminium vlaggenmast
Formaat:  6 m hoog
Afwerking:  aluminium mast, cilindrisch, 
 wit gelakt, uitgerust met draaibare 
 galg en gewicht zodat de vlag mooi 
 open hangt, 100% veiligheidsmarge 
 (wanddikte is correct in overeen-
 stemming met lengte van de mast)

Prijs per stuk: €294,03 
Inclusief koker voor zelf plaatsing

Roll-up
Formaat:  85 x 200 cm
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  incl. alle toebehoren 
 (draagtas, aluminium 
 cassette en stabiele 
 voet aan onderzijd

Prijs per stuk:
85 x 200cm €166,07
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen



Raamdecoratie voor binnen of buiten
Formaat:  alle afmetingen, vormen en kleuren zijn mogelijk
Bedrukking:  voor- en achterzijde in kleur
Afwerking:  geperforeerde folie, doorzichtig langs binnenuit 
 voor bevestiging op ramen en glazen deuren

Eenheidsprijs per m2: €70,00
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Eenheidsprijs per A4-formaat:
1 x A4 €9,68
Andere afmetingen, prijs wordt voor 
je berekend

Banner haaks op muur
Formaat:  doek: 60 cm x 250 cm
Bedrukking:  voor- en achterzijde in kleur 
Afwerking:  systeem met draadstang is in RVS (inox), 
 doek met een lus boven & onder

Banners op 1 paal in de grond
Formaat:  paal: totale hoogte boven 
 maaiveld: 6 m
 doek: 60 cm x 300 cm
Bedrukking:  voor- en achterzijde in kleur
Afwerking:  paal is in RVS (gegalvaniseerd), incl. voet

Prijs per stuk: €1.462,89 
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen

Forexbord
Formaat:  alle afmetingen zijn mogelijk
Bedrukking:  voorzijde in kleur 
Afwerking:  minimum dikte 5 mm, UV- en weerbestendig, afwasbaar

Prijs per stuk: €596,53
Creatiekosten zijn in de prijs inbegrepen
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-  Alle bedragen zijn inclusief btw en levering op je school. 
-  Creatiekost is inclusief lay-out, copywriting, correctierondes en btw.
-  Plaatsing is eenvoudig zelf te doen. Indien laten plaatsen, uurprijs van € 66,55 in regie.

Formaat:  alle afmetingen zijn mogelijk
Bedrukking:  voorzijde in kleur
Afwerking:  ramen: geperforeerde folie, doorzichtig langs 
 binnenuit, UV- en weerbestendig 
 zijflanken: permanente vinyl, UV- en 
 weerbestendig

Eenheidsprijs per vierkante meter:
per m2 zonder plaatsing €70,79
per m2 plaatsing op school €194,81
per m2 plaatsing bij leverancier €153,67 
Eenmalige creatiekost  €24,20
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De meest toegankelijke manier om je school voor te stellen op je website, je sociale media, ouderavond, open-
deurdag ...? Doe het met een voorstellingsfilmpje van je school!
Zo’n film kun je op een vlotte manier en binnen een aanvaardbaar budget bestellen. 

In deze promotionele film wordt jouw school/instelling aan het ruime publiek voorgesteld. Het pedagogisch pro-
ject van het GO! en hoe jouw school daar invulling aan geeft, vormen het vertrekpunt. Er wordt verder gebouwd 
op een vast stramien maar met een eigen invalshoek voor je school of instelling. De prijs is afhankelijk van je 
specifieke wensen en wordt afgestemd op je budget.

Promotionele voorstellingsfilm9

Richtprijs: €800 - €1700

Meer informatie is op aanvraag 
verkrijgbaar
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Naast de gepersonaliseerde producten voor scholen en instellingen, biedt het GO! ook enkele algemene GO! producten aan. 
De prijzen zijn exclusief verzendingskosten.

Webwinkelproducten10

Potloden GO! - samen leren samenleven
Omschrijving:  houten potloden, kleur naturel, geslepen
Bedrukking:  ‘GO! samen leren samenleven’
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex.  €0,20
Prijs excl. verzendingskosten.

Ringschrift GO! - samen leren samenleven
Formaat:  21 x 29,7 cm (A4)
Omschrijving:  A4 ringschrift met 50 binnenbladen (100 pagina’s), 
 met lijntjes, binding wire-o
Bedrukking:  ‘GO! samen leren samenleven’
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex.  €1,25
Prijs excl. verzendingskosten.

Stickervel GO! - samen leren samenleven
Omschrijving:  zelfklevende tekstballonnen.
Bedrukking:  ‘GO! samen leren samenleven’
Aantal:  per stickervel

Oplages:
1 stickervel  €0,60
Prijs excl. verzendingskosten.

USB-stick GO! - samen leren samenleven
Formaat:  5,5 cm
Omschrijving:  USB-stick GO!, in hout
Bedrukking:  voorkant: ‘samen leren samenleven’, achterkant: GO!
Opslagcapaciteit: 8 GB
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex.  €4,80
Prijs excl. verzendingskosten.

Contact
webwinkel@g-o.be - 02 790 93 00
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Banieren GO!
Formaat:  2m lang en 60 cm breed
 Banier in polyester met de opdruk “GO! onderwijs 
 van de Vlaamse Gemeenschap” in witte letters.
Aantal:  per stuk (keuze uit rood - oranje - groen - blauw)

Vlag GO!
Formaat:  120 cm breed en 180cm lang
 De vlag kan bevestigd worden aan een mast.
Aantal:  per stuk (keuze uit rood - blauw)

Oplages:
1 ex.  €6,00
Prijs excl. verzendingskosten.

Oplages:
1 ex.  €5,00
Prijs excl. verzendingskosten.

Balpennen GO!
Formaat:  10 stuks per kleur (keuze uit rood - oranje - groen - 
 blauw). De balpennen hebben als opschrift “Bij ons 
 is iedereen een VIP”. Op de klip staat “GO! onderwijs 
 van de Vlaamse Gemeenschap”. 
 De balpennen schrijven blauw.

Oplages:
10 ex.  €7,20
Prijs excl. verzendingskosten.

Ballonnen GO!
Omschrijving:  25 magenta, 25 groen, 25 blauw en 25 oranje
Bedrukking:  GO!-logo in witte letters
Aantal:  per set van 100 stuks

Oplages:
1 set  €6,00
Prijs excl. verzendingskosten.



Naamstickers GO!
Formaat:  21 x 29,7 cm
 16 zelfklevende naamstickers in de huisstijlkleuren. Opschrift: GO!
Aantal:  per set van 10 vellen

Oplages:
1 set  €0,80
Prijs excl. verzendingskosten.

Paneel GO! rookvrij
Formaat:  29,7 x 42 cm
Bedrukking:  recto quadri UV-bestendige inkt (duurzaamheid: 3 jaar)
Afwerking:  forex (dikte 5 mm). Voor binnen- en buitengebruik. 
 Met 4 boorgaatjes.
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex.  €6,50
Prijs excl. verzendingskosten.

Pins GO!
Omschrijving:  GO!-sierpin
 mannenpin: ronde steekpin
 vrouwenpin: vertikaal of horizontaal te dragen steekpin
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex. mannen  €1,00
1 ex. vrouwen (groter) €1,40
Prijs excl. verzendingskosten.
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Vouwmap GO!
Formaat:  open 35,8 x 59,2 cm l gesloten 22 x 31 cm 
Bedrukking:  recto quadri
Afwerking:  papier silk 300 gr.
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex.  €0,20
Prijs excl. verzendingskosten.

Contact
webwinkel@g-o.be - 02 790 93 00
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Met VIPPIE 
wordt leren JIPPIE 

in het        onderwijs 
van de Vlaamse 
Gemeenschap

Alhambragebouw
E. Jacqmainlaan 20

1000 Brussel
tel. 02 790 92 00
fax 02 790 92 01

info@g-o.be
www.g-o.be

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 kun-

nen ontplooien. Onze 700 scholen 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 kriti-

sche, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde, creatieve,  

zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

Vippie vouwmap
Formaat:  open 35,8 x 59,2 cm l gesloten 22 x 31 cm 
Bedrukking:  recto quadri
Afwerking:  papier silk 300 gr.
Aantal:  per stuk

Oplages:
1 ex.  €0,20
Prijs excl. verzendingskosten.

Vippie potloden
Formaat:  176 mm lang en 7,2 mm breed
 Houten potloden zonder gom met afgewerkte 
 boventop. Op de potloden in de huiskleuren staat 
 “GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”.
Aantal:  per set van 10 stuks

Oplages:
10 ex.  €0,60
Prijs excl. verzendingskosten.
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Communicatiestrategieën voor leerlingenwerving & 
organisatie opendeurdag

Hoe trek ik meer leerlingen aan? Ik weet ook wel dat eenmaal omroepen niet genoeg is … Maar hoeveel dan wel? 
En wanneer? Naar wie? Met wat? Hoe organiseer ik een goede opendeurdag?
Campagne voeren werkt alleen als je je promotiemateriaal op de juiste manier inzet. Anders gooi je een hoop geld 
in de vuilnisbak. Tijdens deze opleiding krijg je concrete tips om van je leerlingenwerving een succes te maken.

Kostprijs: 726 euro incl btw per opleiding (ongeacht het aantal personen/deelnemers)
Opleidingsduur: 1 dag per opleiding (ook te spreiden over twee halve dagen, 484 euro per halve dag).
Je kunt deze opleiding naar je school, scholen of scholengroep halen op een datum en locatie die je past. Je 
neemt hiervoor contact op met Sandra van Maurik, 0499 07 26 28 of mail naar gohuisstijl@gmail.com of naar 
nascholing@g-o.be

Communicatiestrategieën voor marktpositionering & profilering
Waarop moet je letten bij de keuze van een profiel en marktpositie? 
Welk pluspunt wordt je Unique Selling Proposition?
Tijdens deze opleiding leer je hoe je school of instelling een eigen plek kan veroveren op de onderwijsmarkt en hoe 
dit een belangrijk uitgangspunt wordt voor al je communicatie en initiatieven.

Kostprijs: 726 euro incl btw per opleiding (ongeacht het aantal personen/deelnemers)
Opleidingsduur: 1 dag per opleiding (ook te spreiden over twee halve dagen, 484 euro per halve dag).
 Je kunt deze opleiding naar je school, scholen of scholengroep halen op een datum en locatie die je past. 
Je neemt hiervoor contact op met Sandra van Maurik, 0499 07 26 28 of mail naar gohuisstijl@gmail.com of 
naar nascholing@g-o.be 

Crisiscommunicatie: een professionele aanpak
Een crisissituatie op school, waarbij mensen om je heen de pedalen dreigen te verliezen en jij als directeur het 
hoofd koel moet houden …

Kostprijs: op aanvraag
Opleidingsduur: Tweedaagse cursus 
Inschrijven kan via nascholing@g-o.be
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In samenwerking met GO! nascholing biedt de Communicatiedienst enkele opleidingen aan. Een greep uit het aanbod:

Het volledige aanbod (communicatie)opleidingen vind je terug op 
www.g-o.be/nascholing
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Vanuit de dagelijkse praktijk is er in het GO! heel wat expertise opgebouwd. Kennis en vaardigheden die je school op 
het terrein heel goed van pas kunnen komen. Om die expertise niet verloren te laten gaan en zo breed mogelijk te 
verspreiden, heeft het GO! een publicatiefonds opgericht.

Het GO! werkt hiervoor samen met Uitgeverij Politeia nv, zodat de tarieven voor je school betaalbaar blijven.
Scholengroepen, scholen en centra van het GO! kunnen de publicaties van het Publicatiefonds bestellen via de website 
van Uitgeverij Politeia: http://www.politeia.be/g-o-publicatiefonds

GO! publicatiefonds12
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Met de producten, opleidingen en dienstverlening van de communicatiedienst wordt trefzekere commu-
nicatie voor elke school een haalbare kaart. Wij bieden producten, ondersteuning en opleiding aan in ver-
schillende communicatiedomeinen zoals persrelaties, crisiscommunicatie en profilering van de scholen. 

Je vindt het allemaal terug in dit productenboekje. Maar we verzorgen ook de redactie van GO! pro, het 
online kennisplatform voor GO! professionals (http://pro.g-o.be). Nog niet ingeschreven op onze nieuws-
brief? Zeker doen!

Heb je vragen? Stuur een e-mail naar communicatie@g-o.be

Cynthia Vanhee
Communicatiedirecteur GO!
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Dit is een uitgave van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Redactieadres:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Willebroekkaai 36 - 1000 Brussel | T 02 790 92 00 | www.g-o.be | communicatie@g-o.be

Niets in deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.

beursmateriaal - logo’s - mappen

enveloppen - websites - folders 

promotiefilms - vlaggen - stickers 

wegwijzers - vitrinekasten 

reclamedrukwerk - ....

Samen voor 

een sterke 

communicatie


