
 
 

 

Reglement wedstrijd: naam voor GO! secundaire school Hoeilaart 

 

DE WEDSTRIJD IN EEN NOTENDOP 

Artikel 1 GO! Scholengroep Scoop, vertegenwoordigd door Kurt Meeus, algemeen directeur,  richt een wedstrijd in     

voor het bedenken van een nieuwe naam voor de GO! middenschool van Hoeilaart.   

Artikel 2 Elke deelnemer die zich akkoord verklaart met het wedstrijdreglement, kan via een elektronisch 

formulier voorstellen doen voor een nieuwe naam.  Telkens wordt er ook ruimte voorzien om het voorstel toe te lichten. 

Artikel 3 De wedstrijd loopt tot maandag 22 maart ’21. Alle inzendingen na middernacht worden niet meer in de 

wedstrijd opgenomen.   

Artikel 4 De Raad van Bestuur van GO! scholengroep Scoop is als enige bevoegd om een beslissing te nemen over 

de naam.   De definitieve naam van de school en de winnaar wordt bekend gemaakt in de loop van de maand april ‘21.  

Artikel 5 Indien de winnende naam door verschillende personen werd voorgesteld, wint diegene die de naam het 

eerst heeft ingediend.  Hiervoor geldt de datum en uur van ontvangst als criterium.  

Artikel 6 De winnaar krijgt een geldprijs van € 100.   

 

CRITERIA WAARAAN DE NAAM MOET VOLDOEN 

Artikel 7 De nieuwe naam voor GO! middenschool Hoeilaart moet een of meerdere van de volgende 

eigenschappen in zich dragen: 

• Het innovatief karakter van de school.  De school zal een koploper zijn in vernieuwend onderwijs.  

• De volgende waarden zijn voor ons belangrijk: verwondering, goesting, onderzoekend leren, zelfstandigheid, .. 

• De klank van de naam straalt energie uit maar ook verbondenheid.   

• Verbondenheid met de lokale gemeenschap:  druiventeelt, Zoniënwoud, bekende  personen, … 

Artikel 8 De beslissing zal gebaseerd zijn op de bovenstaande criteria.  Zowel de combinatie van criteria als de 

uitmuntendheid in één criterium kunnen leiden tot de beslissing.   

 

RECHTEN / PLICHTEN  

Artikel 9 De winnaar doet afstand van de naam.  Door inzending ziet hij/zij af van alle rechten, inclusief 

intellectuele rechten. De organisator mag onbeperkt gebruik maken van de nieuwe naam.  

Artikel 10 De kosten die eventueel worden gemaakt, worden niet terugbetaald.  

Artikel 11 De Raad van Bestuur zal de binnengekomen ontwerpen beoordelen op basis van de criteria zoals 

hierboven voorgesteld. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur van GO! scholengroep Scoop kan geen beroep 

worden aangetekend.  

Artikel 12 Indien geen van de ingezonden ontwerpen voldoet, zal de Raad van Bestuur van GO! scholengroep Scoop 

de prijs niet toekennen.  

Artikel 13 Door aan de wedstrijd deel te nemen, aanvaardt de deelnemer het reglement en elke beslissing van de 

jury. 


