
WELKOM BIJ MIRHO

Binnenkort maak je een keuze voor een 
nieuwe school. Dat is best wel spannend! 
In het secundair onderwijs heb je 
verschillende studiemogelijkheden waaruit 
je kan kiezen. We begeleiden jou graag in 
jouw zoektocht.

Zoek je ook een plaats om te wonen, eten, 
leren en sporten? Kom dan een kijkje nemen 
in onze internaten.

WWW.MIRHO.BE

Op onze website kan je meer informatie 
terugvinden over ons divers onderwijsaanbod 
of over hoe je kan inschrijven. 
Je kan ons bezoeken, je kan ons mailen of je 
kan ons bellen.

Bij Mirho staat iedereen klaar om jou wegwijs 
te maken en om praktische info te geven.



INFORMEREN & 
BELEVEN

We willen je graag informeren en laten 
proeven van ons breed studieaanbod. 
Door ons te leren kennen, helpen we jou 
om een richting te kiezen waarin je jouw 
talenten kan laten groeien.

Hieronder vind je op een tijdlijn alle info- 
en beleefmomenten van onze secundaire 
scholen en internaten. Op onze websites kan 
je meer informatie terugvinden over deze 
activiteiten.

Je kan de websites van onze scholen en 
internaten raadplegen via www.mirho.be.

OPENDEURDAG

Op zondag 7 mei 2023 zetten alle secundaire 
scholen en internaten van Mirho de deuren 
open. Kom langs om de sfeer op te snuiven 
en onze leerlingen aan het werk te zien. Een 
school of internaat kiezen is immers veel 
gemakkelijker als je al eens echt doorheen de 
gebouwen hebt kunnen wandelen. 

Onze scholen en internaten heten je welkom 
van 10.00 u. tot 16.00 u.

INSCHRIJVEN

Inschrijven voor een school? Dat gebeurt 
vanaf dit schooljaar anders. Je moet je eerst 
via een link aanmelden om zo de school van 
jouw keuze door te geven. Nadien krijg je een 
bericht wanneer de defi nitieve inschrijving zal 
plaatsvinden. Deze link kan je terugvinden op 
de websites van onze scholen.
Er zal zeker genoeg plaats zijn voor iedereen.

Voor het secundair onderwijs kan je je 
aanmelden vanaf 27 maart 2023.

Inschrijven voor een internaat? Kom langs 
tijdens de opendeurdag of maak een 
afspraak. De inschrijvingen voor het internaat 
verlopen niet via een aanmeldsysteem.

08/02/2023

Ontmoetingsdag 

Klein Seminarie

01/03/2023 &
04/03/2023

Openklasdagen 

ASO Spijker

01/03/2023

Infoavond    

VITO

15/02/2023
Scholenbeurs

alle scholen

11/03/2023 &
15/03/2023

Ontdek VTI

 VTI Spijker

27/03/2023
Start aanmelden

voor
inschrijving
secundair

Wuustwezel

07/05/2023

OPENDEURDAG

alle scholen en 
internaten

08/02/2023
& 11/02/2023

Doedagen    

VITO


