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De pluim

Tijdens het afgelopen trimester bepaalde corona nog steeds het doen
en laten op school. De ouderraad wil graag een pluim geven aan alle
leerlingen, leerkrachten en schoolpersoneel om de maatregelen te
blijven volhouden, zich te blijven inzetten en er elke dag het beste
van te maken. De ouderraad wil in het bijzonder 1 Be, Samia
uit 4 O&Rb, Houda uit 4 VVb en Doaa uit 5 STWa extra in de
bloemetjes zetten voor hun inzet en positiviteit.

aad?

Ook zin in de ouderr

Voor meer informatie: ouderraad.virgo@kov.be
Hopelijk tot binnenkort op Teams!

Virgo Plus in beeld
Ons schooldomein

Het voorbije jaar zaten we niet stil om ons
schooldomein nog aangenamer te maken.
Er werden heel wat leuke elementen
toegevoegd op het domein van de tweede
en derde graad, onder andere een extra
sportveld en picknicktafels om tijdens de
studie van het zonnetje te genieten, een
mooie buitenklas, bloemenperkjes met
planten, bloemen en boomstronken om
even op uit te rusten...
Nu de lente er weer aankomt zullen we
maximaal kunnen genieten van al dat moois.

Love is in the air
De leerlingenraad organiseerde een superleuke
en romantische activiteit... Liefdesbriefjes werden
geschreven en in een doos gestopt.
De cupido’s van dienst, mevrouw Gomez en mevrouw
Grich, zorgden ervoor dat de briefjes bij de juiste
persoon terechtkwamen.
Tijdens de middagpauze konden de leerlingen ook
op de foto met hun hartendiefje. De photobooth
met romantische muziek was zeker en vast het
hoogtepunt van de week.
Dank aan Yousra, Jelle en Lien voor de hulp.

Gedichtendag
Corona of geen corona: de poëzieweek kon gelukkig
wel nog doorgaan. Een vleugje poëzie kan ook in
deze tijden namelijk zorgen voor een lach, voor
troost of net voor het gevoel ‘samen kunnen we dit’.
Verschillende klassen werkten de voorbije week aan mooie
gedichten. Zo stelden de leerlingen uit 4 TSO gedichten
samen aan de hand van lukraak gekozen woorden uit de
krant. Ze kwamen zo tot de meest creatieve resultaten.
De leerlingen uit 6 STWb waagden zich dan weer aan
enkele raamgedichten rond het thema ‘Samen’. Het
resultaat is nog steeds te bewonderen aan ons onthaal.

Een lunch met een boodschap
De ‘laatste 100’ konden de zesdes en zevendes dit jaar niet vieren. Heel
wat laatstejaars hebben het er moeilijk mee dat ze op deze manier hun
loopbaan in het secundair onderwijs moeten afsluiten.
De school ging op zoek naar een manier om hen een hart onder de
riem te steken. We verrasten hen met een lunchpakket dat ze in hun
klasbubbel mochten opeten... Op deze manier kregen ze toch een
beetje ‘positive vibes’ in een zakje!

> ik ben geïnteresseerd in HR, boekhouden, sales en
logistiek
> ik hou van het toepassen van de leerstof
> ik werk graag met de computer
> ik beslis later of ik zal verder studeren of ga werken

Organisatie
en logistiek

> ik wil bijleren over de werking van bedrijven door
zelf aan de slag te gaan
> ik wil me verdiepen in logistiek
> ICT doe ik graag
> klantvriendelijk communiceren wil ik graag leren
> ik wil graag gaan werken na mijn secundaire
studies

> ik ben geïnteresseerd in psychologie, filosofie en
sociologie
> ik wil bijleren over de mens, zijn gedrag en de manier
waarop mensen samenleven
> theorie schrikt me niet af
> later wil ik verder studeren

Maatschappij
en welzijn

Bedrijf en
organisatie

Maatschappijen welzijnswetenschappen

> ik ben geïnteresseerd in pedagogie, psychologie en
anatomie
> ik wil graag oefenen door projecten uit te werken
rond gezondheid en opvoeding
> ik wil mensen leren verzorgen
> later wil ik verder studeren of gaan werken

> ik wil leren om voor mensen te zorgen
> ik wil me verdiepen in sociale en communicatieve
vaardigheden
> ik ben zorgzaam, creatief en heb een hart voor
kinderen, ouderen en kwetsbare mensen
> later wil ik gaan werken

Zorg en welzijn

Onze nieuwe studierichtingen in het derde jaar

Bedrijfswetenschappen

> ik wil me verdiepen in economie
> ondernemen zit in mijn bloed
> boekhouden vind ik interessant
> theorie schrikt me niet af
> ik wil bijleren over ICT
> later wil ik verder studeren
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Kalender

Wie?
APRIL

Wanneer?

Wat?

Iedereen

do. 22 april

ma. 26 april

digitaal oudercontact

Iedereen

Iedereen

do. 13 - vrij. 14 mei

di. 18 mei

Hemelvaartsdag + brugdag

Iedereen
3e graad TSO

vrij. 4 juni
do. 10 juni

periodiek rapport
start proefwerken

Iedereen

MEI

JUNI

2e graad TSO
1e graad A-stroom
1e graad 1B en 2B
Iedereen
Laatstejaars
Iedereen

di. 15 juni
woe. 16 juni
di. 22 - 23 juni
do. 24 - ma. 28 juni
do. 24 juni
di. 29 juni

vrije dag (Jaarmarkt)

projectdag/excursie/verkeersdag

start proefwerken
start herhalingstoetsen
herhalingstoetsen
deliberaties
proclamatie
rapportafhaling en herinschrijving

n volgen op
Wist je dat je ons ook ka
onze Facebookpagina?
Ga naar @virgoplus.secundaironderwijs
of scan deze QR-code.
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