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 INFODAGINFODAGKom nog meer Virgo ontdekken!
Welkom op onze infodagen op 11 maart 2023 van 13-16 uur en 

op 12 maart 2023 van 13-16 uur. Je kan vooraf inschrijven

voor een rondleiding via www.virgosecundair.be
ONTDEKKERSPAGINA
ONTDEKKERSPAGINA 

Voor nieuwsgierige ontdekkers vind je op de

website een heuse ontdekkerspagina met heel 

wat interessants over je nieuwe school. Je ontdekt 

hoe een dag in het middelbaar eruit ziet, welke nieuwe 

vakken je zal krijgen.



             

• een vlot bereikbare school in het centrum van Londerzeel,

• een traditie van uitstekend onderwijs en barstensvol vernieuwing,

• een leeromgeving die je helpt leren en laat groeien,

• een prima voorbereiding op hoger onderwijs,

• de ideale sprong naar een fijne job in de zorg,

• een zorgzame school waar jij je thuisvoelt!



Virgo staat voor een ruim studieaanbod, een krachtige 
leeromgeving en een uitstekende voorbereiding op later. 
We vinden het even belangrijk dat al onze leerlingen zich goed 
voelen. En daar maken we werk van vanaf het allereerste 
contact. De eerstejaars verwelkomen we met een onthaalavond, 
een kennismakingsdag en vriendschapsdagen.

Virgo staat niet stil. Sport en bewegen doe je 
niet alleen tijdens de les lichamelijke opvoeding 
en de sportdagen.

Balsporten, atletiek of zelfs een heuse 
Dance Battle, onder de middag en op 
woensdagnamiddag kan je meedoen aan 
allerhande uitdagende competities en 
interscholencompetities. Wij gaan ook 
regelmatig op stap met de fiets.

En één keer per jaar voel je de voetbalkoorts 
hier de hoogte ingaan. Dan spelen de leerkrach-
ten een felbevochten wedstrijd tegen leerlingen.



Virgo is er voor jou, altijd, ook als het 
even wat minder gaat. De klassenleraar 
houdt jouw klas op koers.

Bij hem of haar kan je altijd terecht voor 
een goeie babbel en een luisterend oor. 
Een paar keer per jaar is er een 
persoonlijk coachingsgesprek.

Soms kan wat extra zorg wonderen doen. 
Het team van leerlingenbegeleiders is er 
om die momenten op te vangen en om 
leerlingen en ouders bij te staan.

Taal is de basis van onderwijs. Van in het eerste jaar screenen we hoe
taalvaardig je bent en trachten bij te sturen waar het kan. Taal is gevoel en
daarom bieden we taal in alle mogelijke vormen aan: soms speels, soms 
serieus maar altijd correct en op jouw niveau. Alle eerstejaars krijgen van ons
Nederlands, Frans en Engels.

Sinds september 2019 is Virgo een CLIL-school. Dit betekent dat je een vak in
een andere taal kan volgen. Taal leren is je durven onderdompelen. Duik vol
overgave in de uitdagingen van CLIL en je zal merken dat je razendsnel gaat
kunnen denken in een tweede taal.

Als eerstejaars kan je kiezen om geschiedenis in het Engels te volgen. Onder 
het motto “yes, we can!”, leer je alles wat je moet weten over de prehistorie 
en de eerste mens. Maar maak je vooral geen zorgen, je hoeft zeker niet te 
kunnen antwoorden in het Engels.

Alle CLIL mogelijkheden in onze school vind je: 
www.virgosecundair.be



Via bezoeken aan musea, instellingen en steden, dankzij 
stages en inleefreizen, kan je heel wat ervaren en beleven. 
Met de hulp van sprekers, filmmomenten en projectdagen 
kan je zelf een mening gaan vormen. Of het nu gaat over 
milieubehoud, antiracisme, drugsbestrijding of cultuurbeleving 
met onze bagage sta je sterk in een snel evoluerende 
maatschappij.

Een verkeersveilige school, dat is teamwork binnen en buiten 
de school. Ouders, leerlingen, leerkrachten, ondersteunend 
personeel en directie werken samen met politie, gemeente 
en verenigingen om onze leerlingen veilig door het verkeer 
te loodsen.

Voor de school wordt het verkeersvrij gemaakt voor de 
honderden fietsers die hier binnen en buiten rijden. 
We checken of de fietslampen het goed doen en of jullie 
een helm en fluohesje hebben. We fietsen regelmatig in 
groep om je de kans te geven om veilig te leren deelnemen 
aan het verkeer.

 

 

 



 

Ouders zijn welkom op infoavonden 
zoals ‘ouders op de schoolbanken’ en 
in de ouderraad. Onze ouderraad geeft 
advies over pedagogische thema’s 
en over de werking van de school.

Leerlingen kunnen hun klas vertegenwoordigen 
in de leerlingenraad. Daar bespreken ze thema’s 
die te maken hebben met school.

Reeds zeven jaar geleden startte het laptopproject, 
dit geeft ons al heel wat ervaring als laptopschool. 
In de klas, thuis of op een eventuele stage, je 
laptop gaat mee. 

We kiezen voor kwaliteitsvolle en bedrijfszekere 
laptops, voorzien van een stevige hoes. 
Ons laptoploket staat je bij met tips om extra 
goed voor je laptop te zorgen zodat hij in 
prima conditie blijft.

• Je kan les volgen op jouw niveau

• Je kan zelfstandig aan de slag voor 
    verschillende vakken

• Je leert ‘nettiquette’ voor mailverkeer

• Je leert correct info opzoeken



De eerste twee jaren van het middelbaar ontdekken we samen met jou wat je goed kan, 
wat je graag doet en wie je bent. We gaan op zoek naar jouw talenten en naar jouw interesses. 
In het eerste jaar doen we dat via een keuzepakket en een keuzevak. In het tweede jaar kies je
een basisoptie en een differentiatiepakket.

  

basisoptie 5 uur

• economie en organisatie
• Latijn
• maatschappij en welzijn
• moderne talen
  -wetenschappen
• STEM-wetenschappen

met 1 differentiatiepakket

• Economie en organisatie
• Groei!
• Maatschappij en welzijn
• Moderne vreemde talen
• STEM

+ CLIL of geen CLIL

  

basisoptie 10 uur
Maatschappij en welzijn

gecombineerd met 1 keuze-
pakket
• Economie en organisatie
• Kunst en creatie

  

keuzepakket
Latijn

met STEM
met moderne vreemde talen
met woord
met mediawijs
+ CLIL of geen CLIL

keuzepakket
‘Ontdek en groei’

met STEM
met moderne vreemde talen
met woord
met mediawijs
+ CLIL of geen CLIL

  

met creatieve vorming
met sociale vorming

 

 



Naast een ruim aanbod aan domeinoverschrijdende 
studierichtingen zijn we een domeinschool in het domein
maatschappij en welzijn.

  

doorstroom doorstroom dubbel 
(= doorstroom en
arbeidsmarktgericht)

arbeidsmarktgericht

domeinoverschrijdend
(ASO)

domein Maatschappij
en welzijn

domein Maatschappij
en welzijn

domein Maatschappij
en welzijn

Economische
wetenschappen
Humane wetenschappen
Moderne
talen-wetenschappen
Latijn
Natuurwetenschappen

Maatschappij en
welzijnswetenschappen

Maatschappij en
welzijn

Zorg en welzijn

 

 

  3de graad

doorstroom doorstroom dubbel
(= doorstroom en
arbeidsmarktgericht)

arbeids-
marktgericht

domeinoverschrijdend
(ASO)

domein Maatschappij
en welzijn

domein Maatschappij
en welzijn

domein Maatschappij
en welzijn

Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Humane wetenschappen*
Moderne talen-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen*
Latijn-wiskunde
Moderne talen*
Wetenschappen-wiskunde

Welzijnswetenschappen Gezondheidszorg*
Opvoeding en
begeleiding*

Basiszorg en 
ondersteuning

7de jaar
Thuis en 
bejaardenzorg
Kinderzorg*

* richtingen worden aangevraagd (beslissingen Vlaamse regering 2023)



Onze leerkrachten maken werk van differentiatie, dat wil zeggen dat leerlingen
binnen dezelfde klas werken op verschillende snelheden. Ze geven jou extra
oefeningen waar nodig en dagen je uit waar het kan.

In het eerste jaar zijn er 2 richtingen: De A-stroom en de B-stroom, waar we je de kans geven 
om te leren, om te proeven en om te groeien op jouw ritme en volgens jouw interesses.

 

wiskunde 4 4
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 1 1
geschiedenis (CLIL of geen CLIL) 1 1
aardrijkskunde 2 2
natuurwetenschappen 2 2
techniek 2 2
mens en samenleving 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
artistieke vorming 2 2
godsdienst 2 2
ICT = klasuur 1 1

keuzepakket Latijn 4 /

keuzepakket ontdek en groei   
       • wiskunde
       • Nederlands
       • Frans

/
1
1
1

keuzevak    
       • mediawijs
       • moderne vreemde talen
       • STEM
       • woord

1 1

totaal aantal uren per week 33 32

 
 

keuzepakket: Latijn 4 uur

Met de nieuwe woordenschat en
grammatica duik je in de teksten en heeft 
het oude Rome straks geen geheimen 
meer voor jou.

keuzepakket: ontdek en groei 3 uur

In kleine groepjes en op jouw snelheid: 
stapje voor stapje of in vliegende vaart. 
Misschien heb je nood aan extra 
oefenkansen voor Frans terwijl het voor 
wiskunde niet snel genoeg kan gaan?

ontdek je interesse in een keuzevak:
   • STEM
   • moderne vreemde talen
   • woord
   • mediawijs

Wil je nog meer groeien in taal, kies dan 
voor CLIL: geschiedenis in het Engels



 

wiskunde 5

Nederlands 5

Frans 2

Engels 1

natuur en ruimte 3

techniek 4

maatschappelijke vorming 3

lichamelijke opvoeding 2

artistieke vorming 2

godsdienst 2

ICT 1

keuzevak   • creatieve vorming
                   • sociale vorming 2

totaal aantal uren per week 32

 

Je volgt algemene vakken met een
stuk herhalingsleerstof uit de lagere
school. We werken samen en in kleine
groepjes aan een fijne schooltijd.

Ontdek je interesse in een keuzevak:
     • creatieve vorming
     • sociale vorming

Na het eerste jaar krijg je het
getuigschrift basisonderwijs



In het tweede jaar ga je op zoek naar je interessedomein. Je kiest een basisoptie. 
Dankzij de basisoptie ervaar je welke richting je in het derde jaar uit wil. 
Blijkt de verwachting anders, dan is dit geen probleem. Je kan nog altijd kiezen voor een ander 
interessedomein in de tweede graad. Daarom bieden we ook nog een differentiatiepakket
dat je nog meer talenten laat ontdekken.

Als domeinschool laten we je 
proeven van de basisoptie 
Maatschappij en welzijn.
Wil je hierna toch een andere 
richting uit? Dat kan altijd!

  

wiskunde 4
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
geschiedenis (CLIL of geen CLIL) 2
aardrijkskunde 1
natuurwetenschappen 2
techniek 2
lichamelijke opvoeding 2
artistieke vorming 2
godsdienst 2

basisoptie   • Economie en organisatie
                     • Latijn
                     • STEM-wetenschappen
                     • Maatschappij en welzijn
                     • Moderne talen-wetenschappen

5

differentiatie-   • Economie en organisatie
pakket               • Groei!
                          • Maatschappij en welzijn
                          • STEM-wetenschappen
                          • Moderne vreemde talen 

2

totaal aantal lesuren per week 32

  

wiskunde 3
Nederlands 3
Frans 1
Engels 2
natuur en ruimte 1
techniek 2
maatschappelijke vorming 2
lichamelijke opvoeding 2
artistieke vorming 2
godsdienst 2

basisoptie   • Maatschappij en welzijn 10

keuzepakket   • Economie en organisatie
                         • Kunst en creatie 2

totaal aantal lesuren per week 32

Virgo biedt heel wat basisopties aan 
waaruit je kan kiezen zodat je je 
interessedomein kan ontdekken.
Ook in het 2de jaar kan je kiezen 
voor uitdaging via CLIL: 
geschiedenis in het Engels.



  CLIL aanbod:

1ste graad geschiedenis in het Engels

2de graad geschiedenis in het Engels

artistieke vorming in het Engels

informatica in het Engels

biologie in het Engels

3de graad aardrijkskunde in het Frans

geschiedenis in Engels

In het tweede jaar kon je al je interesse ontdekken. Vanaf het derde jaar kies je voor een
studierichting in een finaliteit. De finaliteit geeft aan waarop die studierichting je voorbereidt na 
het laatste jaar.

Wil je na het middelbaar op zoek naar een job of naar een specialisatiejaar?
Dan kies je voor een arbeidsgerichte studierichting, dus binnen de arbeidsmarkt finaliteit.

Zou je graag naar het hoger onderwijs gaan of toch al starten met een job?
Dan kies je voor een studierichting met dubbele finaliteit die je voorbereidt op verdere studies in 
het domein Maatschappij en welzijn waarmee je ook na je laatste jaar secundair onderwijs kan 
starten op de arbeidsmarkt.

Wil je naar het hoger onderwijs in een studierichting in het domein
Maatschappij en Welzijn?
Dan kies je voor een doorstroomstudierichting in het domein Maatschappij en Welzijn. 
Je bent voorbereid voor een selectie van academische bachelors aansluitend bij het domein 
maatschappij en welzijn en een brede waaier van professionele bachelors.

Wil je na het middelbaar zeker naar het hoger onderwijs?
Dan kies je voor een domeinoverschrijdende doorstroomrichting 
(ASO). Je bent voorbereid op een brede waaier 
aan richtingen aan de universiteit of hogeschool.

Alle richtingsprofielen en lessentabellen van onze studierichtingen: www.virgosecundair.be



  3de graad

doorstroom doorstroom dubbel
(= doorstroom en
arbeidsmarktgericht)

arbeids-
marktgericht

domeinoverschrijdend
(ASO)

domein Maatschappij
en welzijn

domein Maatschappij
en welzijn

domein Maatschappij
en welzijn

Economie-moderne talen
Economie-wiskunde
Humane wetenschappen*
Moderne talen-wetenschappen
Latijn-moderne talen
Latijn-wetenschappen*
Latijn-wiskunde
Moderne talen*
Wetenschappen-wiskunde

Welzijnswetenschappen Gezondheidszorg*
Opvoeding en
begeleiding*

Basiszorg en 
ondersteuning

7de jaar
Thuis en 
bejaardenzorg
Kinderzorg*

* richtingen worden aangevraagd (beslissingen Vlaamse regering 2023)

Derde Graad

Sommige richtingen lopen verder in de derde graad. Andere richtingen splitsen uit in aparte 
studierichtingen met verschillende accenten. We hebben een heel ruim aanbod
domeinoverschrijdende studierichtingen. Daarnaast is er in het studiedomein Maatschappij
en Welzijn een heel ruime keuze aan richtingen met goede toekomstperspectieven.

Studieaanbod:



* richtingen worden aangevraagd (beslissingen Vlaamse regering 2023)

•  De inschrijvingen voor het eerste jaar zijn digitaal. 
     Alle info staat op de website van de school
     www.virgosecundair.be

•  Na melding van je plaats (via inschrijvingsticket), 
     maken we een afspraak voor inschrijving.

vrijdag 30 juni 2023 van 16 tot 19 uur
maandag 3 juli 2023 van 16 tot 20 uur
dinsdag 4 juli 2023 van 18 tot 20 uur
woensdag 5 juli 2023 van 18 tot 20 uur

van donderdag 17 tot en met vrijdag 18 augustus 2023
van maandag 21 tot en met vrijdag 25 augustus 2023
van maandag 28 tot en met donderdag 31 augustus 2023
(telkens van 18 tot 20 uur)

• Bij voorkeur digitaal aanmelden via de website van de school 
    www.virgosecundair.be

• Nodig: attest dat op het einde van het schooljaar 2022-2023 behaald is.

• Inschrijvingen op de volgende dagen en uren:

INSCHRIJVEN
voor 2023 - 2024



op de website
www.virgosecundair.be
via mail
info@virgosapiens.be
telefonisch
052 30 14 19 
(tijdens de schooluren) 

Virgo secundair
Heldenplein 6
1840 Londerzeel

 

We zijn bereikbaar:

op SCHOOLDAGEN

van 7.45 uur tot 16.45 uur 

(woe tot 13 uur)
In de ZOMERVAKANTIE

tot 6 juli 2023 en 

vanaf 17 augustus 2023


