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Ontdek onze website hier
U vindt er alle informatie over onze vereniging vzw De
Vrienden van het GO! Oostende, een verslag met
foto's van onze voorbije activiteiten en onze
toekomstige plannen.

Prijs sociaal verdienstelijke leerling 2020

De Prijsuitreiking van de Prijs Sociaal
Verdienstelijke leerling 2020 kon niet feestelijk
doorgaan zoals andere jaren.
Na 2 keer uitstel besloot het bestuur de prijzen zelf af
te leveren. De laureaten werden al in het voorjaar
aangeduid door de respectievelijke scholen met een
1e graad secundair onderwijs. De leerlingen
verdienden dus hun prijs. We stelden een GO!
boekentasje samen. De directies kregen de opdracht
om de prijzen uit te delen wat zij met verve deden
zoals je kan zien op de foto hierboven. In totaal
werden 11 leerlingen en 1 volledige klas beloond. Met
dank aan IMD, VLC en are you waterproof.
We hopen volgend jaar weer een echt feestje te
bouwen en zullen daar ook deze laureaten op
uitnodigen.

Wat komen zal?
We wachten voorlopig af...
Onze activiteiten staan on hold, zowel de Prijs Sociaal Verdienstelijke leerling 2021 als de
filmavond 2021.
Ook de 3-jaarlijkse reünie van de oudleerlingen van het Koninklijk Lyceum Oostende, gepland
voor mei 2021, gaat niet door.

Financiële steun aan leerlingen van
Scholengroep Stroom
Deze taak nemen we wel op ons
Door de coronacrisis komen steeds meer ouders en dus ook leerlingen in financiële problemen.
Sommigen kunnen boeken en ander schoolmateriaal moeilijk of niet betalen. De directies
brengen ons op de hoogte bij betaalproblemen. We proberen zoveel als mogelijk te helpen om
deze moeilijke periode door te komen. Onderwijs is immers de basis voor een geslaagd
beroepsleven.

Wie zijn we, wat doen we, wat willen we?
1. Het GO! onderwijs van de

Vlaamse Gemeenschap
belangeloos ondersteunen en
promoten en dit vanuit een
humanistische en pluralistische
visie.
2. Financiële ondersteuning bieden
aan scholen en leerlingen van het
GO! en dit in nauwe
samenwerking met de directies

ben je nog geen lid voor
2020?
Dit kan door overschrijving van 12.5€ of
meer op rek BE72 0017 4815 5016
VZW De Vrienden van het GO! Oostende
Zilvermeeuwstraat 8
8400 Oostende
contacteer ons hier
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