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Voorwoord

Jij zit in het vijfde of zesde leerjaar. En het 
secundair onderwijs komt stilaan in zicht…
nu enkel nog een school en een richting 
kiezen. Spannend! 

Vanaf 1 september 2019 wordt er heel 
wat gewijzigd in de eerste graad. Ook 
voor ons was dat best wel spannend. 
Maar we zijn er klaar voor! En SILA  
Westerlo staat klaar om je met open  
armen te ontvangen.

We helpen je met deze brochure op weg 
om stap voor stap een keuze te maken 
binnen onze eerste graad, de Midden-
school. We hebben twee vestigings-
plaatsen: Middenschool Westerlo en 
Middenschool Oosterwijk. 

In Middenschool Westerlo zitten 775 
leerlingen. Je kan er zowel de A-stroom 
als de B-stroom volgen. In Middenschool 
Oosterwijk zitten 100 leerlingen. Daar 
kan je enkel de A-stroom volgen. 

In de eerste graad gaan we op zoek naar 
het niveau dat bij jou past en we peilen 
ook naar jouw interesses. We helpen je 
om na het tweede jaar een richting te kie-
zen die daarbij aansluit. Dankzij het ruime 
aanbod van SILA is dat niet zo moeilijk. 

SILA staat open voor iedereen. Een goe-
de omgang met elkaar vinden we heel 
belangrijk. En ook de zorg voor elke leer-
ling komt voor ons op de eerste plaats. 
Want wie zich niet goed voelt op school, 
zal ook niet goed kunnen studeren en 
presteren. Op deze manier proberen we 
“Samen SILA” elke dag waar te maken.

Welkom!

Beste leerling, beste ouder(s),
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Ons stappenplan.
Samen kiezen, stap voor stap.

1 Getuigschrift

Ik behaalde het  
getuigschrift Basisonderwijs

Ik behaalde geen  
getuigschrift Basisonderwijs

A-stroom B-stroom

Heb je het “Getuigschrift basis-
onderwijs” behaald? Dan ga je 
naar de A-stroom. Wie het ge-
tuigschrift niet behaalde, gaat 
naar de B-stroom. 

Wie slaagt in het eerste jaar in 
de B-stroom krijgt alsnog het Ge-
tuigschrift basisonderwijs. 
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2 De basisvorming (27u)

Met de basisvorming willen we aan iedereen een brede alge-
mene vorming geven. We willen hierbij graag inspelen op de 
verschillen tussen leerlingen (= differentiatie). Meestal zijn die 
verschillen al redelijk duidelijk na de lagere school. Bij ons volg 
je basisvorming blauw, geel of groen. 

De resultaten die je behaalt in de basisvorming helpen ons om 
je na het tweede jaar een goed advies te geven naar het ni-
veau dat het best bij jou past in de tweede graad.

•	 Finaliteit Doorstroom (= verder studeren)

•	 Dubbele finaliteit  (= verder studeren of werken)

•	 Finaliteit arbeidsmarkt (= werken)

A-stroom: Basisvorming

Profiel: naast de basisdoelen willen we met deze vorming ook nog heel wat ver-
diepende doelen bereiken. Tempo en hoeveelheid leerstof zijn daardoor stevig. Al 
zelfstandig kunnen werken vinden we belangrijk. Ook thuis studeren is een must om de 
geziene leerstof te verwerken. Natuurlijk sta je er niet alleen voor: onze leerkrachten 
zijn er om jou te ondersteunen en te coachen in dit pittige aanbod! 

Opgelet: wie het keuzegedeelte Latijn wil volgen, is verplicht te kiezen voor deze  
basisvorming.

A-stroom: Basisvorming

Profiel: het bereiken van de basisdoelen is erg belangrijk. Verdiepende doelen komen 
in deze vorming iets minder aan bod. Daardoor ligt het tempo wat lager en kunnen we 
de hoeveelheid leerstof beperken. De lessen sluiten aan bij de concrete leefwereld en 
ervaringen van leerlingen. Natuurlijk zijn ook in deze vorming een goede studiehou-
ding én regelmatig thuis studeren erg belangrijk. Onze leerkrachten nemen de tijd om 
elke leerling mee te begeleiden in dit aanbod en te ondersteunen waar nodig. 

B-stroom: Basisvorming

Profiel: 1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben 
begrepen en/of verworven. Heel wat leerstof wordt daarom ook herhaald. Nieuwe 
leerstof wordt trager onderwezen en de leerkrachten geven heel veel ondersteuning. 
Je leert meestal al doende, meer dan uit boeken. Met je handen kunnen of willen 
werken is dus belangrijk. Na 1B kan je naar 2B. 
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3 Het keuzegedeelte (4u)

Het keuzegedeelte geeft zicht op jouw interesses. Het bepaalt 
in welk domein jij later je studies wil verder zetten. SILA biedt 
vijf domeinen aan.

•	 Maatschappij en welzijn

•	 Economie en organisatie

•	 Moderne talen en wetenschappen

•	 Klassieke talen

•	 STEM

Het volgen van een keuzegedeelte is geen voorafname, dat 
wil zeggen dat je na het eerste jaar A nog elke basisoptie kan 
volgen en ook na het tweede jaar A nog gelijk welk domein kan 
kiezen. Opgelet: dit is niet zo voor het keuzegedeelte Latijn: je 
moet in het eerste jaar Latijn gevolgd hebben (én daarin ge-
slaagd zijn) om in het tweede jaar (en tweede en derde graad) 
het keuzegedeelte Latijn te kunnen volgen.

Keuzegedeeltes A-stroom

Een leerling uit de A-stroom kan kiezen voor 1 of 2 keuzegedeeltes per jaar, gedu-
rende 4 uur per week. Wie kiest voor één keuzegedeelte, volgt dit het hele schooljaar 
gedurende 4 uur per week. Wie kiest voor twee keuzegedeeltes, volgt de eerste helft 
van het schooljaar de ene keuze en de andere helft van het schooljaar de andere 
keuze. Het is mogelijk dat je tijdens deze 4 uur samenzit met leerlingen van andere 
klassen. 

Opgelet: wie kiest voor Latijn, kiest dit voor een heel schooljaar, altijd gecombineerd 
met het basisaanbod blauw.

1. Moderne Talen en Wetenschappen

Nederlands - Communicatie en expressie 

Wie interesse heeft voor Moderne talen, moet in de eerste plaats 
het Nederlands goed beheersen en communicatievaardig zijn, 
dat wil zeggen: in staat zijn om zich duidelijk en expressief uit te 
drukken. 

Milieu en duurzaamheid - Wetenschappen

Wie interesse heeft in Wetenschappen, maakt kennis met dit vak, 
gekoppeld aan het vak “Milieu en duurzaamheid”. Je leert wat 
duurzaamheid is en onderzoekt welke keuzes je kunt maken om 
onze planeet een duurzame toekomst te geven. 
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2. Maatschappij en welzijn + 
Economie en organisatie

Filosofie - Milieu en duurzaamheid

Je wilt graag de mens en zijn gedrag begrijpen. Met een uurtje 
filosofie per week geven we alvast een kleine voorzet. Filosofie? 
Dat is jezelf en anderen grote vragen stellen en dan over die vra-
gen nadenken. Naar ieders mening leren luisteren, empathisch en 
zonder oordeel, om zo samen “wijzer” te worden!

Tijdens “Milieu en duurzaamheid” leer je wat duurzaamheid is en 
onderzoek je welke keuzes je kunt maken om onze planeet een 
duurzame toekomst te geven. 

Economie - Organisatie

We beschikken over heel wat goederen en diensten die ons leven 
aangenaam maken. We betalen daarvoor met geld. Maar waar-
om kost frisdrank meer dan melk? Wat is de rol van bedrijven in 
de samenleving? En wat betekent het als je rekening “in het rood” 
staat? Binnen het vak Economie leer je daarover. Daarenboven 
voeg je tijdens de les “Organisatie” de daad bij het woord: je or-
ganiseert (bijvoorbeeld) zelf een fruitverkoop op school. Aanko-
pen, verkopen, winst maken en beslissen wat je gaat doen met de 
winst? Je leert het al doende!

3. Latijn 

Door de kennis van de Latijnse spraakkunst krijg je meer inzicht in 
de manier waarop een taal is opgebouwd. Die kennis en vaar-
digheden kun je ook gebruiken bij het leren van andere talen. Als 
je meer te weten wilt komen over de structuur van oude talen en 
je bent bereid daar dagelijks ernstig voor te studeren, dan is dit 
keuzegedeelte iets voor jou. 

4. Maatschappij en Welzijn praktisch 

Je wilt graag de mens en zijn gedrag begrijpen. Je bent sociaal en 
vindt het leuk om actief bij te dragen aan het welzijn van anderen. In 
dit keuzegedeelte maak je kennis met belangrijke begrippen op het 
vlak van lichaamshygiëne, gezondheid en voeding. Je werkt deze 
thema’s creatief uit. Helemaal iets voor jou als je graag actief en 
praktisch bezig bent!

5. STEM-Wetenschappen

STEM = Science (wetenschappen), Technology (technologie), 
Engineering (ontwikkeling, ontwerp) en Mathematics (wiskunde)

Wetenschappen- Wiskunde- Technologie en ontwerp

Techniek en wetenschappen kunnen antwoorden bieden op proble-
men van onze moderne samenleving op het vlak van duurzaamheid, 
energie en gezondheid. Via uitdagende projecten (robot, duik-
boot…) leer je met behulp van wiskunde, wetenschappen en tech-
nologie een probleem oplossen.

6. STEM-Technieken

Praktische projecten

Waar in STEM-Wetenschappen de nadruk ligt op onderzoeken en 
ontwerpen, ligt in STEM-Technieken het accent op uitvoeren. Je 
krijgt een ontwerp aangereikt en je gaat op zoek naar de juiste ma-
terialen en technieken om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Of 
je mag een model via onderzoek verbeteren op vlak van ontwerp, 
gebruikte materialen en technieken. 

Gedurende vier uur per week ga je hiervoor in het atelier met mate-
rialen en gereedschappen aan de slag. Handen uit de mouwen dus!
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Algemeen verkennende projecten

Zelf je fietsband herstellen? Fruitsla maken? Of je eigen penhouder? Handen uit de 
mouwen! Wie 1B volgt, maakt in het keuzegedeelte actief kennis met de verschillen-
de interessegebieden die binnen SILA mogelijk zijn. Je ondervindt dus al doende of 
je interesse hebt in voeding, verzorging, elektriciteit, houtbewerking of mechanica. 

Keuzegedeeltes B-stroom Studieaanbod 
tweede jaar
Basisvorming

27u 27u 22u

Basisoptie

A-stroom (5u)

•	 Economie en organisatie

•	 Maatschappij en welzijn

•	 Klassieke talen

•	 Moderne talen en Wetenschappen

•	 STEM-technieken

•	 STEM-wetenschappen

B-stroom (10u)

•	 Economie en organisatie

•	 Maatschappij en welzijn

•	 STEM-technieken          
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Praktische
informatie

Info en inschrijven
Middenschool Westerlo
Zondag 5 mei (Open School) 
13u. tot 17u.

Zaterdag 15 juni
10u. tot 12u.

Middenschool Oosterwijk
Zaterdag 11 mei
10u. tot 12u.

Inschrijven in de grote vakantie
Zaterdag 29 juni 
10u. tot 12u.

Maandag 1 juli t.e.m.  donderdag 4 juli 
10u. tot 12u. en van 14u. tot 16u.

Maandag 19 aug. t.e.m. woensdag 21 aug.
10u. tot 12u. en van 14u. tot 16u.

In Middenschool Westerlo
Sint-Lambertusstraat 8, 2260 Westerlo 
(Recht tegenover het Gildenhuis)

In Middenschool Oosterwijk
Emiel Stalmanslaan 33, 2260 Oosterwijk

Lessen
Het schooljaar start op maandag 2 sep-
tember 2019. Leerlingen volgen les tus-
sen 8.25u. en 15.45u. en ’s woensdags 
tot 12u. Ouders ontvangen in het begin 
van het schooljaar een jaarkalender 
waarop ze de belangrijkste momenten in 
het schooljaar terugvinden.

Schooltoelage wordt 
Studietoelage
Sinds 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de 
uitbetaling van de kinderbijslag over. Je 
moet geen aanvraag meer indienen bij de 
afdeling Studietoelagen voor een school-
toelage voor kleuter-, lager of secundair 
onderwijs. 
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Schoolrekening
De school doet grote inspanningen om 
de kosten zo veel mogelijk te beperken. 
Je krijgt per jaar twee rekeningen, in fe-
bruari en in juni. Je kan afspraken ma-
ken voor een eventuele gespreide beta-
ling met de dienst boekhouding. 

Materiaal
Doe geen aankopen voor het begin van 
het schooljaar. In de loop van de eer-
ste weken kom je te weten wat je nodig 
hebt en hoe je het kan aankopen. 

Boeken
De boeken kunnen online worden be-
steld en betaald via IDDINK. Je krijgt 
alle info daarover bij de inschrijving van 
je kind. Bestel je boeken zo snel moge-
lijk, liefst voor 5 juli 2019, zodat je kind 
vlot aan het nieuwe schooljaar kan be-
ginnen. 

Verzekeringen
Alle leerlingen zijn verzekerd voor licha-
melijke letsels, opgelopen in de school, 
op de veiligste en/of kortste weg van 
en naar de school of tijdens schoolac-
tiviteiten. De school is niet verantwoor-
delijk voor materiële schade en/of dief-
stal van waardevolle zaken (geld, gsm, 
fietsen…). 

Sport- en  
middagactiviteiten
Tijdens de middag of op vrije woens-
dagnamiddagen kunnen leerlingen 
deelnemen aan allerhande (sport)acti-
viteiten binnen en buiten de school: je 
verneemt er meer over tijdens de eerste 
weken van het schooljaar. 

CLB
Onze school werkt nauw samen met het 
CLB, het Centrum voor Leerlingenbe-
geleiding. Het CLB begeleidt je op vlak 
van leren en studeren, studiekeuze, ge-
zondheid en welbevinden. 
Contactgegevens: 

Hellekensstraat	2	•	2200	Herentals
015	24	70	70	•	www.clb-kempen.be
herentals@vclb-kempen.be 

Middagpauze
De leerlingen eten hun meegebrach-
te lunchpakket op in de refter van de 
school. De school biedt ’s middags geen 
maaltijden aan. Dranken zijn tegen een 
kleine vergoeding wel te verkrijgen. In 
de wintermaanden bieden we warme 
soep aan. 
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Studiebegeleiding/ 
relatievorming
De leerlingen krijgen studiebegeleiding van elke vakleerkracht tijdens de lessen. 
Zij leggen uit hoe leerlingen best studeren voor hun vak. 

Onze school wil jongeren ook sociale vaardigheden aanleren. Tijdens het eer-
stejaarskamp werken we aan groepsvorming en voorkomen van pestgedrag. Dit 
is de start van de relatievorming, RV. Gedurende het schooljaar werken begelei-
ders samen met de klas aan het omgaan met elkaar. Voor het eerste jaar gaat 
het over 4 halve dagen, voor de tweedejaars over 2 volledige dagen. 

Samenwerking school - ouders
Onze school aarzelt niet om, indien nodig, ouders te contacteren. Een goede, 
vlotte en duidelijke communicatie is voor ons van groot belang. 

•	 Contact ouders - school: durf de school te contacteren als je vragen hebt 
over bv. opmerkingen in de agenda, afspraken, contact met leerkrach-
ten…

•	 Smartschool: elke ouder en leerling krijgt een code om in te loggen op het 
digitale leerplatform Smartschool. Op die manier kan je de agenda van je 
kind opvolgen. Via deze weg versturen we ook brieven. 

•	 Agenda

•	 Digitaal: via Smartschool vullen de leerkrachten de agenda in. Leer-
lingen én ouders kunnen deze online raadplegen. In de digitale agen-
da vult de leerkracht lesonderwerpen, taken, opdrachten en overho-
ringen in. 

•	 Planagenda: de leerlingen gebruiken een papieren planagenda om 
te leren plannen en organiseren. In deze agenda vult hij/zij taken, 
opdrachten en overhoringen in. We gebruiken deze agenda ook om 
opmerkingen en aankondigingen door te geven. 

•	 Rapport: vier keer per schooljaar geven we een rapport mee met je kind. 
•	 Oudercontacten: dit zijn momenten waarop we met ouders kunnen over-

leggen over punten en gedrag van de leerling. We voorzien contacten 
met zowel de klastitularis als met de vakleerkrachten. Je ontvangt hiervoor 
tijdig uitnodigingen. 

•	 Infoavonden: in het begin en in de loop van het schooljaar organiseren we 
infomomenten over het schoolleven, de studiekeuze…ouders ontvangen 
ook hiervoor tijdig een uitnodiging. 



Middenschool Oosterwijk
Emiel Stalmanslaan 33, 2260 Westerlo

014 26 54 49
ld.oosterwijk@silawesterlo.be

Onze website: www.silawesterlo.be
Onze blog: www.ochgij.be
Onze fb-pagina: facebook.com/sintlambertuswesterlo

Middenschool Westerlo
Sint-Lambertusstraat 6, 2260 Westerlo

014 54 50 74
info.middenschool@silawesterlo.be
mieke.baelus@silawesterlo.be

Bovenschool
Denis Voetsstraat 21, 2260 Westerlo

014 54 50 75
info.bovenschool@silawesterlo.be


