
De heropening van onze scholen staat voor de deur. Een hele uitdaging. Alle aandacht 
ging naar het corona-proof maken van de school. Leerlingenwerving schoot er wellicht 
een beetje bij in. Daarom dit boekje om je te helpen. Wil je toch nog een wervend 
spurtje trekken? Maak er dan een GO! estafette van: wij helpen je de finish halen!  
Bestellen doe je via gohuisstijl@gmail.com. 

Alles wordt voor je geregeld: van ontwerp met jouw logo tot en met levering of zelfs 
plaatsing op je school. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW, ontwerp volgens je wensen, correctierondes en productie.
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Sponsoring kan ook in de vorm van het uitdelen van ijsjes of 
de handen uit de mouwen steken in je gemeente. Natuurlijk 
geef je samen met het ijsje ook een klein kaartje mee of zorg 
je voor een paneel waarop je als sponsor vermeld staat.

SPONSORING  
hoeft niet veel te kosten …

OPENDEURDAG IS MOEILIJK,  

MAAR EEN PERSOONLIJKE AFSPRAAK KAN WEL!

In de huidige situatie is het niet verstandig om een grootschalige opendeurdag te 

organiseren. Maar dat is helemaal niet zo erg! In onze school staat een pesoonlijke 

aanpak centraal, en een persoonlijke afspraak is ons dan ook op het lijf geschreven! 

Heb je interesse in onze school, haar werking en haar mensen?  

Dan maken wij graag ruimte in onze bubbel voor je!

Contacteer ons voor een afspraak!

  

SPREKEN WE AF IN EEN  
KLEINE BUBBEL VOOR EEN  

GOEDE BABBEL?

Een persoonlijke afspraak  voor een persoonlijke aanpak!

MAAK 
KENNIS 

MET ONZE 
SCHOOL!

Ook hierbij kan het GO! je helpen. We kunnen prijzen voor je opvragen, 
een (statisch) advertentiebeeld/spot voor je maken, …

NIET OP REIS IS MEER TELEVISIE KIJKEN,  
advertentie op je regionale zender?

Bied potentiele leerlingen/ouders de mogelijkheid tot het maken van 
een afspraak. Zet het op je website, stuur een kaartje, hang het op aan je 
schoolpoort, …

OPENDEURDAG IS MOEILIJK,  
maar een persoonlijke afspraak kan wel

Verschillende scholen in ons net hebben een leuke virtuele tour op hun website 
staan, zoals  GO! technisch atheneum Keerbergen, GO! atheneum Jan Fevijn, …  
Kennis delen en inspiratie opdoen is altijd fijn!

VIRTUELE TOUR,  
toer eens langs de websites van GO! scholen …

Alle prijzen en producten vind je in het GO! productenboekje  
Vind je niet wat je zoekt? Misschien kunnen we je toch verder helpen!  
Vragen staat vrij!

https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!%20Productenboekje-2019.pdf
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Wil je snel nog iets laten ontwerpen of drukken? Stuur een mail naar gohuisstijl@gmail.com en 
vraag naar de GO! prijzen en mogelijkheden. Ook de verzending kan het GO! voor je regelen! 
Vind je geen geschikte foto’s? Kijk op www.shutterstock.com en we kopen het beeld voor je aan. 

DRUKWERK WERKT, nog altijd …
Zeker als je je boodschap opvallend brengt, door 
een speciale kapvorm of prikkelende foto. 

Verspil geen tijd aan telkens iets anders, maar steek je tijd in 1 goed beeld,  
1 goede slagzin en 1 goede tekst en herhaal dit zoveel mogelijk.

EEN BEELD HERHALEN,  
dat is ‘branding’ …
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Alle prijzen en producten vind je in het GO! productenboekje  
Vind je niet wat je zoekt? Misschien kunnen we je toch verder helpen!  
Vragen staat vrij!

https://pro.g-o.be/blog/Documents/GO!%20Productenboekje-2019.pdf


Iets voor jou? Stuur een mail naar gohuisstijl@gmail.com en vraag naar de GO! prijzen en 
mogelijkheden.

Er zijn panelen, spandoeken, vlaggen, …  Stuur een mail naar gohuisstijl@gmail.com en 
vraag naar de GO! prijzen en mogelijkheden.

BEPLAK AUTO’S, FIETSEN, SCHOOLRAMEN EN  
GARAGEPOORTENPOORTEN met stickers …
Of deel ze uit!

KLEED JE GEVEL AAN TIJDENS DE VAKANTIE MAANDEN  
met een originele boodschap …
Elke auto of wandelaar die passeert,  
is een potentieel contact!

Alle prijzen en producten vind je in het GO! productenboekje  
Vind je niet wat je zoekt? Misschien kunnen we je toch verder helpen!  
Vragen staat vrij!

Opmaak van advertenties, leaflets, … print en online,  
het GO! kan je helpen!

NIEUWE LEERKRACHTEN  
die zoeken we samen …

Verfhandjes, Sinterklaasfeest, spiekbriefjes, verjaardagsballonnen, ... 
Poetsen in een school is elke dag het leven van kinderen meemaken!Het GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap heeft een eigen schoonmaak

service voor haar 35 scholen in Mechelen, Keerbergen en HeistopdenBerg.We zijn op zoek naar nieuwe poetscollega’s. Misschien iets voor jou?Op de JOBDAG verneem je alles over het takenpakket, hoe de schoonmaakservice 

van GO! scholengroep 5 werkt, de voordelen van poetsen in een school, verloning, 

werkuren, enzovoort. 
 
JOBDAG POETSPERSONEEL SCHOLEN  woensdag 20 mei om 14.00 uur,  Busleyden Atheneum, Caputsteenstraat 51 in Mechelen. 

Iedereen is welkom!

Voor meer informatie stuur een email naar sylvia.pauwels@sgr5.be 
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