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Samen voor jouw toekomst

Beste leerling
Beste ouders

Een school moet je kunnen voelen, proeven. De sfeer opsnuiven. Vragen stellen. Antwoorden krijgen.  
Niet online, wel live. Het gaat tenslotte om een beslissing die je verdere toekomst zal bepalen. 
Na twee schooljaren waarin we onze infomomenten één voor één in het water zagen vallen, zijn we  
verheugd jullie nu wél te mogen ontvangen zoals het hoort. 

Het Berthoutinstituut – Klein Seminarie, het Sint-Romboutscollege en de Technische 
Scholen Mechelen zetten samen in op écht contact.

Zaterdag 9 oktober 2021 van 9 tot 16u.

Deze samenwerking is niet toevallig: samen met het Sint-Janshof en maar liefst 18 basisscholen vormen 
we sinds januari 2020 het schoolbestuur KOMO (Katholiek Onderwijs Mechelen en Omgeving). We bundelen 
onze krachten en ontwikkelen gemeenschappelijke initiatieven.

We hechten belang aan de veiligheid van elke bezoeker. Daarom vragen we je om nog enkele corona- 
maatregelen toe te passen: draag je mondmasker, ontsmet je handen bij het binnenkomen van de school 
en hou voldoende afstand. Met dit infomoment richten we ons in eerste instantie op leerlingen van het 
zesde leerjaar. Om alles in goede banen te leiden, werken we met tijdslots. We willen immers voldoende 
tijd nemen om naar jouw uniek verhaal te luisteren.

We zijn blij en fier dat we dit samen doen: we geloven in de kracht van ons gezamenlijk studieaanbod.  
We zijn ervan overtuigd dat je je talenten kan ontwikkelen in BimSem, SRCO of TSM!  

Hoe maak je een afspraak in onze scholen? 
Vanaf woensdag 22 september om 14u kan je naar de websites van onze drie scholen surfen om een 
tijdslot te reserveren:
• BimSem: www.bimsem.be
• SRCO: www.srco.be
• TSM: www.tsmmechelen.be  
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We voorzien een rondleiding op maat van 45 à 60 minuten. Je kan van de gelegenheid gebruik  
maken om al je vragen te stellen.

We kijken ernaar uit jullie te mogen verwelkomen. Graag tot binnenkort!

De directie en het personeel van het Berthoutinstituut – Klein Seminarie, het Sint-Romboutscollege en de 
Technische Scholen Mechelen. 


