
 

 
GO! Scholengroep 18 zoekt een nieuwe raad van bestuur 
 
Onze scholengroep stelt op 1 april 2018 een nieuwe raad van bestuur samen voor de komende 
4 jaar.  
 
De raad van bestuur van een scholengroep is de regionale inrichtende macht van het GO! en 
beschikt over verregaande bevoegdheden rond algemeen beleid, pedagogisch beleid, 
personeelsbeleid, materiaal en financiën. Zij maken het pedagogisch project van het GO! 
(PPGO!) in al onze scholen waar. We zoeken kandidaten met een groot hart voor onze 
scholengroep, voor het GO! en met verschillende achtergronden die complementair zijn en 
bijdragen tot een verdere professionalisering van ons onderwijs. 
 
Ken je mensen die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, die vanuit die ervaring graag meedenken 
over de invulling van duaal leren? Of ken je mensen met bestuurservaring in een vzw of een 
andere organisatie die zich graag zouden inzetten om onze scholengroep en het GO! sterker 
op de kaart te zetten? Zij beschikken over het ideale profiel om bestuurder te worden. 
Verfrissende ideeën uit verschillende sectoren zijn meer dan welkom! 
 
In onze scholengroep vinden we het belangrijk dat leerlingen, ouders, personeelsleden, 
directeurs en andere partners samen school maken. We willen bovendien dat de samenleving, 
in al haar aspecten weerspiegeld wordt. Daarom kan iedereen die meerderjarig is en geen 
onverenigbare functie uitoefent zich kandidaat stellen. 
 
De nieuwe raad van bestuur schiet op 1 april 2018 uit de startblokken voor een periode van 
vier jaar. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozen leden, die op hun beurt 
drie leden rechtstreeks benoemen uit verschillende sociale en economische milieus op 
voorstel van het college van directeurs. De algemeen directeur maakt deel uit van de raad van 
bestuur met een raadgevende stem. 
 

Ken je iemand die het pedagogisch project van het GO! mee wil waarmaken? Bezorg hem of 
haar dan deze oproep! 

Kandideren kan door het kandideringsformulier -zoals hieronder meegestuurd- ten laatste 
op 23 oktober 2017 samen met een motivatie te bezorgen aan de voorzitter van het 
kiesbureau van de scholengroep. 
 
Voor meer informatie kan je terecht bij lise.devlieger@sgr18.be of via het mailadres 
verkiezingraadvanbestuur@g-o.be.    
 
Het volledige kiesreglement vind je op www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur.  

http://pro.g-o.be/blog/Documents/Formulier%20KRVB.docx
mailto:lise.devlieger@sgr18.be
mailto:verkiezingraadvanbestuur@g-o.be
http://www.g-o.be/verkiezingraadvanbestuur


 

 

 

Raad van Bestuur : GO! Scholengroep  18 Schelde-Dender-Durme 

 

Aan de voorzitter van het kiesbureau 

Scholengroep : GO! Scholengroep 18  - Schelde-Dender-Durme 

Straat :  Brusselsestraat 97 

Gemeente :  9200 Dendermonde 

 

Ondergetekende, 

Naam :  ..................................................................................................................  

Voornaam :  ..................................................................................................................  

Adres :  ..................................................................................................................  

  ..................................................................................................................  

Telefoon : …….. ..............................................  

e-mailadres :  .....................................................  

Geboortedatum : ……../……../ ................  
 

stelt zich kandidaat.  

 

Verplichte bijlage: een uittreksel uit de geboorteakte of een ander document waaruit de 
meerderjarigheid op 1 april van de kiesperiode blijkt. 
 

Curriculum vitae en/of motivering van de kandidatuurstelling (max. 2 blz.) wordt als bijlage 
toegevoegd. 
 
 
Datum : ……../……../ ..................       Handtekening 
 
 

KANDIDAATSTELLING VOOR DE RECHTSTREEKSE 
VERKIEZINGEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR 

 
FORMULIER KRVB 1 
ARTIKEL 8 §§ 2 EN 3 EN ARTIKEL 9 § 3 kiesreglement 


