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Oproep tot kandidaatstelling
Verkiezingen Raad van het GO!

Bouw mee aan onderwijs  
met een open geest.

In het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 
is iedereen welkom. We werken er aan onderwijs 
van iedereen, voor iedereen. 

In september 2014 verkiezen we een nieuwe Raad 
voor het GO!. Die bepaalt de strategische visie 
van het net, bewaakt de kwaliteit en verdedigt de 
belangen van het net. Engageert u zich graag voor 
het GO!? Stel u dan voor 1 juni 2014 kandidaat en 
bouw de komende vier jaar mee aan ons onderwijs. 

Alle praktische informatie vindt u op  
www.g-o.be/verkiezingraad.
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