
Info avonden secundair 

 

• De MET:  

Infomomenten 

05-02-
2020 

Infoavond (19.00 uur - 21.00 uur)  

Infoavond voor geïnteresseerde ouders en leerlingen - plaats: Stuk 

Kunstencentrum, Naamsestraat 96, 3000 Leuven - inschrijven via website 

school 
 

 

08-02-
2020 

Infomoment (10.00 uur - 12.00 uur)  

Info-ochtend voor geïnteresseerde ouders en leerlingen - plaats: Stuk 

Kunstencentrum, Naamsestraat 96, 3000 Leuven - inschrijven via website school 
 

• De Wijnpers: 

Infomomenten 

14-03-
2020 

Infomoment (9.00 uur - 12.00 uur)  

Infovoormiddag voor nieuwe leerlingen 
 

 
16-05-
2020 Opendeurdag (13.00 uur - 18.00 uur)  

 

 
17-05-
2020 Opendeurdag (13.00 uur - 18.00 uur)  
 

• De Stroom leuven: 

Infomomenten 

08-03-
2020 Opendeurdag   
 

• De Ring Leuven: 

Infomomenten 

06-03-
2020 

Infoavond  

Infoavond Basisonderwijs 
 

 
25-04-
2020 Opendeur  
 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=8230&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=8230&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=170&clb=47&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=170&clb=47&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=170&clb=47&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=170&clb=47&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=878&clb=47&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=878&clb=47&clb2=0&clb3=0


 

• Heilig Drievuldigheidscollege Leuven: 

Infomomenten 

08-03-
2020 Opendeurdag (11.00 uur - 17.00 uur)  

• Lemmensinstituut: 

Infomomenten 

02-04-
2020 Infomoment  

 

 
10-05-
2020 Opendeur  
 

• Miniemeninstituut: 

Infomomenten 
 

25-04-
2020 Opendeurdag (9.00 uur)  
 

• Paridaensinstituut: 

Infomomenten 

08-03-
2020 Opendeurdag (ganse dag)  
 

• Sancta Maria Instituut: 

Infomomenten 

08-03-
2020 

Infonamiddag (14.00 uur - 17.00 uur)  

Info-namiddag voor het eerste jaar 
 

 
25-04-
2020 Opendeurdag (12.00 uur - 17.00 uur)  
 

• Sint Pieterscollege: 

Infomomenten 

08-03-
2020 Opendeurdag (11.00 uur - 17.00 uur)  
 

 

 

 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=737&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=737&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1147&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1147&clb=164&clb2=0&clb3=0


• VTI: 

Infomomenten 

18-02-
2020 

DOE-dag  

Doe-beurs 
 

 

19-02-
2020 

DOE-dag  

Doe-beurs 
 

 

20-02-
2020 

DOE-dag  

Doe-beurs 
 

 
25-04-
2020 Opendeurdag  
 

• Don Bosco Groenveld: 

Infomomenten 

17-02-
2020 

Infoavond (avond)  

Voor nieuwe leerlingen van het eerste jaar (schooljaar 20/21) 
 

 
09-05-
2020 Openschooldag (14.00 uur - 18.00 uur)  

 

 

01-07-
2020 

Inschrijvingsmoment (9.30 uur - 18.00 uur)  

Info- en inschrijvingsdag 
 

• Heilig Hartinstituut Heverlee: 

Infomomenten 

07-03-
2020 

Kom-en-kijk-dag  

Voor leerlingen uit het basisonderwijs en hun ouders organiseren wij op 7 

maart 2020 voor het eerst een beleefdag voor de eerste graad. Tijdens deze 

dag zullen er algemene infosessies gegeven worden waarbij je kennismaakt 

met het studieaanbod en de visie van de school. Aansluitend kan je de school 

zelf gaan ontdekken, de klassen bezoeken, een praatje slaan met leerkrachten 

en leerlingen of een rondleiding volgen. 
 

 

23-04-
2020 

Infoavond (avond)  

voor ouders en leerlingen die instromen in 2de en 3de graad 
 

 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=169&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=169&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=169&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=169&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=169&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=169&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1087&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1087&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1087&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1087&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=159&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=159&clb=164&clb2=0&clb3=0


• Sint-Albertuscollege: 

Infomomenten 

07-03-
2020 

Opendeurdag (14.00 uur - 18.00 uur)  

Je kan die dag een kijkje nemen in de klassen, de leerkrachten en directie leren 

kennen of via een rondleiding de school ontdekken. Tijdens deze opendeur zijn 

er ook infomomenten voorzien waarbij de directie het pedagogisch project van 

het Sint-Albertuscollege zal voorstellen. 
 

• Heilig Hartinstituut Kessel-Lo: 

Infomomenten 

07-03-
2020 

Kom-en-kijk-dag  

Voor leerlingen uit het basisonderwijs en hun ouders organiseren wij op 7 

maart 2020 voor het eerst een beleefdag voor de eerste graad. Tijdens deze 

dag zullen er algemene infosessies gegeven worden waarbij je kennismaakt 

met het studieaanbod en de visie van de school. Aansluitend kan je de school 

zelf gaan ontdekken, de klassen bezoeken, een praatje slaan met leerkrachten 

en leerlingen of een rondleiding volgen. 
 

 

25-04-
2020 

Kom-en-kijk-dag  

Kennismaking met aanbod 2de en 3de graad 
 

• De Zonnewijzer Steinerschool: 

Infomomenten 

12-02-
2020 

Infoavond (20.00 uur)  

infoavond voor ouders nieuwe leerlingen basis- en middelbaar onderwijs 
 

 

12-03-
2020 

Infoavond (20.00 uur)  

infoavond voor ouders nieuwe leerlingen basis- en middelbaar onderwijs 
 

 
25-04-
2020 Opendeurdag (13.00 uur)  
 

• GITO Tervuren: 

Infomomenten 

04-02-
2020 Infoavond (19.30 uur)  
 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=166&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=166&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=697&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=697&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=697&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=697&clb=164&clb2=0&clb3=0


• GO! Atheneum Tervuren: 

Infomomenten 

30-01-
2020 

Infoavond (19.30 uur)  

voor ouders en leerlingen 5de en 6de leerjaar lager onderwijs 
 

 
09-05-
2020 Opendeurdag (14.00 uur - 17.00 uur) 
 

 

• Heilig Hartcollege Tervuren:  

 
Infomomenten 

30-01-
2020 

Infoavond (19.00 uur - 20.00 uur)  

Infoavond over de eerste graad - inschrijven via infoavond@hhc.be 
 

 

30-01-
2020 

Infoavond (20.00 uur - 21.00 uur)  

Infoavond over de eerste graad - inschrijven via infoavond@hhc.be 
 

 
09-05-
2020 Opendeurdag (14.00 uur)  
 

• GITO Overijse 

Infomomenten 

Er zijn geen gegevens ter beschikking 
 

• SMO  

Infomomenten 

28-01-
2020 

Infoavond (19.30 uur)  

Infoavond voor nieuwe eerstejaars in Cultuurcentrum Den Blank, Begijnhof 11 

in Overijse 
 

 
25-04-
2020 Opendeurdag (13.30 uur - 18.00 uur)  
 

• Monfortcollege: 

Infomomenten 
 

18-02-
2020 

Infoavond (avond)  

Infoavond voor kandidaatleerlingen schooljaar 20/21 
 

 

07-03-
2020 Opendeurdag  
 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=784&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=784&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1073&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1073&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=187&clb=156&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=187&clb=156&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=784&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1073&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=187&clb=156&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/infodag.php?instelling=1064
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/infodag.php?instelling=1064
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/infodag.php?instelling=1073
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=784&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1064&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=1073&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=187&clb=156&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/infodag.php?instelling=1064
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/infodag.php?instelling=1073
https://www.onderwijskiezer.be/v2/extra/infodag.php?instelling=1073


• GO! Atheneum Vilvoorde 

Geen gegevens beschikbaar 

• GO! Campus De Brug 

Infomomenten 

13-02-
2020 

Openklasdag  

voor ouders en leerlingen van het lager onderwijs (voor de lagere scholen die 

hier aan wensen deel te nemen) 
 

 

18-02-
2020 

Infoavond (19.00 uur)  

infoavond voor ouders en leerlingen 6de leerjaar 
 

 
25-04-
2020 Opendeurdag (13.00 uur - 17.00 uur)  
 

• GO! Horteco Vilvoorde 

Infomomenten 

09-10-
2019 

Infoavond (17.30 uur)  

Opstart ASO-opleiding Wetenschappen in Horteco: info en rondleiding rond 

16u45 voor leerlingen 6de leerjaar 

inschrijven via info@horteco.be 
 

 

25-04-
2020 

Infodag (10.00 uur - 17.00 uur)  

Op de infodag krijg je studie-informatie, kan je proeflesjes volgen, deelnemen aan 

workshops en kan je een rondleiding krijgen door onze school. Gelijktijdig houden we ook 

een perkplantenverkoop in de serre van bloementeelt. 
 

 

17-05-
2020 

Opendeurdag (10.00 uur - 17.00 uur)  

Onze Opentuindag is een groot evenement met allerlei activiteiten waarnaar ongeveer 

6000 bezoekers komen. Dit is de leukste dag om onze school te bezoeken, omdat er overal 

wat te beleven valt en we ons volledige domein openstellen voor iedereen. Je kan dan ook 

studie-info en rondleidingen krijgen (maar het is wel druk, dus voor studie-info en 

rondleidingen kom je beter langs op de rustigere Infodag). 
 

 

 

 

 

 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=904&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=904&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=904&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=904&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=531&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=531&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=531&clb=43&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=531&clb=43&clb2=0&clb3=0


• GISO Machelen 

Infomomenten 

16-01-
2020 

Infoavond (19.00 uur)  

Infoavond overgang secundair - De Sterrenhemel 
 

 
15-02-
2020 Opendeurdag  
 

• GO Atheneum Zaventem 

Geen gegevens beschikbaar 

 

• ZAVO afdeling Groenstraat 

Infomomenten 

19-03-
2020 

Infoavond (avond)  

Infoavond nieuwe leerlingen 1A 
 

 
30-03-
2020 DOE-dag  

 

 
31-03-
2020 DOE-dag  

 

 
10-05-
2020 Opendeurdag  
 

• ZAVO afdeling Hoogstraat 

Infomomenten 

10-05-
2020 Opendeurdag  
 

• ZAVO afdeling Sterrebeekstraat 

Infomomenten 
 

10-05-
2020 Opendeurdag  
 

https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=178&clb=2&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=178&clb=2&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=763&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=763&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=763&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=763&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=763&clb=164&clb2=0&clb3=0
https://www.onderwijskiezer.be/v2/secundair/sec_scholen_aanbod.php?detail=763&clb=164&clb2=0&clb3=0

