
  

 

 

 

 

Ben je op zoek naar een middelbare school? De Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair 

Onderwijs in de regio Mechelen telt meer dan 11.000 leerlingen, gespreid over tien scholen uit 

Mechelen, Sint-Katelijne-Waver en Duffel. Bij ons vind je dan ook een brede waaier aan 

studierichtingen in de doorstroom (ASO, TSO, KSO), de dubbele finaliteit (TSO, KSO) en de 

arbeidsmarktgerichte finaliteit (BSO) of in het buitengewoon onderwijs. We organiseren ook OKAN-

klassen. 

Neem zeker een kijkje op onze website of op de website van een van onze scholen! 

Infomomenten  
Mechelen 
BimSem Infoavond: maandag 16 maart 2020 

Infodag: zaterdag 21 maart 2020 
COLOMAplus Infoavond: dinsdag 17 maart 2020 

Opendeurdag: zondag 26 april 2020 
Scheppersinstituut Infodag: zaterdag 14 maart 2020 

Openlesdag/infoavond voor ouders: woensdag 18 maart 2020 
Sint-Janshof 
(buitengewoon onderwijs) 

Infoavond: donderdag 20 februari 2020 
Opendeurdag: zaterdag 13 juni 2020 

Sint-Romboutscollege Infoavond: donderdag 19 maart 2020 
Schoolbezoekdag: zaterdag 21 maart 2020 

Technische Scholen Mechelen Infoavond: donderdag 19 maart 2020 
Denk- en doedag: zaterdag 21 maart 2020 

Ursulinen Mechelen Opendeurdag: zaterdag 14 maart 2020 
Infoavond: woensdag 18 maart 2020 

 

Sint-Katelijne-Waver 
College Hagelstein Infodag: zaterdag 14 maart 2020 

Infoavond: vrijdag 20 maart 2020 
Sint-Ursula-Instituut Infomoment: woensdag 12 februari 2020 

Opendeurdag: zondag 15 maart 2020 
 

Duffel 
Sint-Norbertusinstituut Opendeurdag: vrijdag 13 maart 2020 

 

Onze scholen staan ook op de onderwijsbeurs: 
woensdag 19 februari 2020 van 14u tot 19.30u in Technopolis. 
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Inschrijvingen eerstejaars 
 
Mechelen / Sint-Katelijne-Waver / Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
Voor alle scholen van het gewoon secundair onderwijs gebeurt de inschrijving via een digitaal 
aanmeldsysteem. 
 
Surf naar: aanmelden.school 
 
Aanmelden kan van maandag 30 maart 2020 tot en met vrijdag 24 april 2020. Het tijdstip van 
aanmelden heeft geen belang. 
 
De inschrijvingen starten op woensdag 13 mei 2020. 
 
Meer informatie over het digitaal aanmeldsysteem vind je terug op onze website of op de website van 
een van onze scholen. 
 
 
Duffel 
De inschrijvingen starten op vrijdag 13 maart 2020. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. 
 
 
BuSO Sint-Janshof 
De inschrijvingen starten op donderdag 14 mei 2020. Vooraf aanmelden is niet mogelijk. 
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