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Vooraf
Over enkele maanden ga je 
naar het tweede jaar. Ook 
hier heb je, net als in het eer-
ste jaar, de meeste vakken 
gemeenschappelijk. Je maakt 
daarnaast ook een keuze tus-
sen verschillende basisopties en 
beroepenvelden. Je houdt hier-
bij rekening met je interesses, 
je resultaten, het attest en het 
advies dat de school je heeft 
gegeven.
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Een goede 
studiekeuze.
Hoe maak ik die?

Je stelt drie vragen om te komen tot een studierichting die bij je past.

Wat interesseert me?

Je kiest een studierichting die je interesseert. Je behaalt immers de beste 
resultaten als de leerstof je boeit.

Welk soort leerling ben ik?

Het antwoord op deze vraag is minstens zo belangrijk als je interesses. Hou 
je van studeren? Zit je graag met je neus in de boeken? Of ben je eerder 
iemand die de leerstof liever verwerkt door te doen? Begin je na schooltijd 
direct aan je huistaken of moet je jezelf echt aanporren om hieraan te be-
ginnen? Ook dit bepaalt mee welke keuze je het best maakt. Het niveau 
waarop we de leerstof aanbieden, is immers niet in elke studierichting het-
zelfde.

Het advies van de klassenraad.

De klassenraad geeft een advies voor het volgende leerjaar, op basis van:

•	 je talenten en interesses,

•	 je inzet en motivatie,

•	 je vaardigheden en competenties,

•	 je behaalde punten.

1

2

3

Leg de antwoorden van deze drie vragen bijeen en je komt vast en zeker tot een  
goede keuze! Aanrader! Ga ook eens kijken op www.onderwijskiezer.be. Je vindt 
hier veel informatie over elke studierichting van het Vlaamse onderwijs.

Onthoud zeker

Wat doe ik graag? 
Wat kan ik goed? 

Hoe leer ik? 
Wat heb ik ervoor over? 

Wat denken mijn ouders en leerkrachten?
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Studieaanbod 
vanaf het 
tweede jaar

Eerste graad
Tweede leerjaar (basisopties) Beroepsvoorbereidend 

leerjaar (beroepenvelden)

Theoretisch Praktisch

•	 Industriële  
wetenschappen (IW/STEM)

•	 Latijn (LA)
•	 Moderne wetenschappen (MW)

•	 Mode/Verzorging -  
voeding (MVV)

•	 Nijverheid (N)

Toepassingsgericht

•	 Mechanica - elektriciteit (ME)
•	 Sociale en technische vorming (STV) Tweede graad

Theoretisch 
niveau

Toegepast - 
theoretisch

Toegepast - 
praktisch Praktisch

•	 Economie
•	 Humane  

wetenschappen
•	 Industriële  

wetenschappen 
(STEM)

•	 Latijn
•	 Wetenschappen

•	 Elektriciteit -  
elektronica

•	 Elektromechanica
•	 Sociale en  

technische  
wetenschappen

•	 Ondernemen & IT

•	 Bio - esthetiek
•	 Elektrotechnieken
•	 Mechanische 

technieken

•	 Basismechanica
•	 Elektrische  

installaties
•	 Hout
•	 Moderealisatie en 

-presentatie
•	 Verzorging -  

voeding
•	 Retail
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Derde graad
Theoretisch 

niveau
Toegepast - 
theoretisch

Toegepast - 
praktisch Praktisch

•	 Economie -  
moderne talen

•	 Economie -  
wiskunde

•	 Humane 
wetenschappen

•	 Industriële 
wetenschappen 
(STEM)

•	 Latijn - 
moderne talen

•	 Latijn -  
wiskunde

•	 Latijn -  
wetenschappen

•	 Moderne talen -  
wetenschappen

•	 Wetenschappen - 
wiskunde

•	 Accountancy & IT
•	 Elektricteit -  

elektronica
•	 Elektromechanica
•	 Office  

management & 
communicatie

•	 Sociale en 
technische 
wetenschappen

•	 Elektrische 
installatie- 
technieken

•	 Mechanische 
vormgevings- 
technieken

•	 Schoonheids- 
verzorging

•	 Elektrische 
installaties

•	 Houtbewerking
•	 Lassen - 

constructie
•	 Moderealisatie 

en -verkoop
•	 Retail en visual 

merchandising
•	 Verzorging

Zevende jaar

•	 Fotolassen
•	 Industriële  

elektriciteit
•	 Retailmanage-

ment en visual 
merchandising

•	 Interieurinrichting

Tweede leerjaar
LA MW IW ME STV BVL

Ee
rs

te
 le

er
ja

ar

La    
Mo    
IW    
Gt    
Nt    
B       

Van het eerste naar het tweede jaar in één oogopslag

Onderstaande tabel geeft je een idee welke overgangen van het eerste 
naar het tweede jaar mogelijk en/of logisch zijn.

  
logische 

overgang
mogelijke 
overgang

mogelijk 
mits extra 

inspanning

af te raden 
overgang

onmogelijke 
overgang
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We geven je nu een overzicht van de moge-
lijke basisopties en beroepenvelden. Je krijgt 
een idee van de inhoud en de richtingen in de 
tweede graad die aansluiten bij je keuze.

Theoretisch
Je hebt een grote interesse voor wiskunde, 
talen en wetenschappen. Je studeert graag 
en ziet er niet tegenop heel wat theorie te 
verwerken in een hoog tempo. Je kan kiezen 
tussen Industriële wetenschappen (IW/STEM), 
Latijn (LA) of Moderne wetenschappen (MW).

  Industriële wetenschappen (IW/STEM) Studieaanbod 
tweede jaar Inhoud

•	 Je bestudeert technologische rea-
lisaties, krijgt er inzicht in en voert 
ze uit.

•	 Je hebt een stevige basis van we-
tenschappen, techniek, wiskunde 
en talen opgebouwd in het eerste 
jaar.

Naar het derde jaar

•	 De logische vervolgrichtingen 
zijn: Industriële wetenschappen, 
Elektriciteit-elektronica en Elektro-
mechanica.

•	 Andere richtingen binnen het theo-
retische of toegepast-theoretische 
niveau zijn ook mogelijk (behalve 
Latijn).

  Latijn (LA) 

Inhoud

•	 Je komt in contact met de letter-
kunde en de beschaving van de 
Romeinse wereld.

•	 Je kennis van de Latijnse taal helpt 
je om andere talen gemakkelijk te 
bestuderen.

•	 Je hebt een stevige basis van wis-
kunde en talen opgebouwd in het 
eerste jaar.

Naar het derde jaar

•	 De logische vervolgrichting is Latijn.
•	 Andere richtingen binnen het theo- 

retische of toegepast-theoretische 
niveau zijn ook mogelijk.

  Moderne wetenschappen (MW) 

Inhoud

•	 Je maakt kennis met hedendaagse 
economische aandachtspunten 
via het vak Socio-economische 
initiatie.

•	 Je krijgt inzicht in (natuur)weten-
schappen en laboratoriumwerk in 
het vak Wetenschappelijk werk.

Naar het derde jaar

•	 De logische vervolgrichtingen zijn 
deze van het theoretische of het 
toegepast-theoretische niveau.

•	 Latijn is niet meer mogelijk.
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Toepassingsgericht
Je leert het best als je de theoretische kennis kan toepassen in de praktijk. Je krijgt de 
kans om op een aangepast tempo de leerstof te verwerken. Je hebt de keuze tussen 
Mechanica-elektriciteit (ME) of Sociale en technische vorming (STV).

  Mechanica-elektriciteit (ME) 

Inhoud

•	 Je maakt kennis met twee belang-
rijke domeinen van de techniek: 
elektriciteit en mechanica.

•	 Je leert de eigenschappen van 
verschillende metalen en grond-
stoffen en leert werken met ge-
reedschappen.

•	 Je leert elektrische schakelingen 
kennen en opbouwen. Schema’s 
teken je met de computer.

Naar het derde jaar

•	 Logische vervolgrichtingen zijn 
deze van het toegepast-prakti-
sche niveau: Elektrotechnieken en 
Mechanische technieken.

  Sociale en technische vorming (STV) 

Inhoud

•	 Je maakt kennis met drie belangrij-
ke domeinen van de hedendaagse 
wereld: het wetenschappelijke, het 
technische en het sociale.

•	 Je leert de zorg kennen voor mens, 
maatschappij en milieu.

•	 Je leert samenwerken, budget 
beheren en beoordeelt kwaliteit 
van verschillende toepassingen in 
de huishoudkunde.

Naar het derde jaar

•	 Logische vervolgrichtingen zijn 
Sociale en technische wetenschap-
pen en deze van het toege-
past-praktische niveau: Bio-esthe-
tiek.
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Praktisch
Je houdt er van om de zaken op een prak-
tische manier te doen. Het tempo van les-
geven en aanbrengen van de leerstof zijn 
volledig aan jouw niveau aangepast. Je 
leert al doende. Je hebt de keuze tussen 
Mode/Verzorging-voeding of Nijverheid. 
De praktische richtingen kan je alleen 
volgen in Middenschool-Centrum, niet in 
Middenschool Oosterwijk.

  Mode/Verzorging-voeding (M/VV) 

Inhoud

•	 In Mode maak je kennis met verschillende 
stoffen en hun eigenschappen. Je verwerkt 
ze, bewerkt ze en realiseert ontwerpen en 
kledingstukken.

•	 In Verzorging-voeding verken je alle 
aspecten van je gezondheid en richt je je 
naar de voedingsleer en koken. Je han-
teert allerlei keukengereedschap en maakt 
mooie, lekkere en voedzame schotels.

Naar het derde jaar

•	 Logische vervolgrichtingen 
zijn deze van het prak-
tische niveau: Modere-
alisatie en -presentatie, 
Verzorging- voeding en 
Retail.

  Nijverheid (N) 

Inhoud

•	 Je leert de basisbeginselen van elektriciteit, 
mechanica en hout.

•	 Je tekent en maakt elektrische schema’s 
en installaties. Je maakt kennis met ver-
schillende metalen en leert ze bewerken 
met allerlei gereedschappen. Je leert de 
eigenschappen van hout en wat je ermee 
kan realiseren. Technische tekeningen en 
schema’s maken, lezen en begrijpen komen 
in de lessen aan bod.

Naar het derde jaar

•	 Logische vervolgrichtingen 
zijn deze van het prakti-
sche niveau: Basismecha-
nica, Elektrische installa-
ties en Hout.
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Lessentabel 
tweede jaar

Eerste Graad Theoretisch
Industriële 

wetenschappen 
(IW/STEM)

Latijn (LA)

Specifieke vakken (basisopties/beroepenvelden)
Industriële wetenschappen 5
Latijn 5
Socio-economische initiatie
Wetenschappelijk werk
Mechanica-elektriciteit
Sociale en technische vorming
Mode/verzorging-voeding
Nijverheid
Algemene vakken
Nederlands 5 5
Frans 4 4
Engels 2 2
Wiskunde 5 5
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Techniek 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 1
Maatschappelijke vorming
Plastische opvoeding
Informatica

In het tweede leerjaar A heb je 27 lesuren gemeenschappelijk. De overige 5 lesuren zijn 
verbonden aan de keuze die je maakt in het tweede jaar. In het tweede leerjaar B (BVL)  
heb je 18 lesuren gemeenschappelijk. De overige 14 lesuren zijn verbonden aan de keuze 
die je maakt in het tweede jaar.

Toepassingsgericht Praktisch
Moderne

wetenschappen 
(MW)

Mechanica- 
elektriciteit 

(ME)

Sociale en 
technische 

vorming (STV)

Mode/verzor-
ging-voeding 

(M/VV)
Nijverheid (N)

2
3

5
5

14
14

5 5 5 3 3
4 4 4 1 1
2 2 2
5 5 5 3 3
2 2 2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1 2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1

2 2
1 1
1 1
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Naar de
tweede graad

Tweede graad
Theoretisch  

niveau
Toegepast- 
theoretisch

Toegepast- 
praktisch

Praktisch  
niveau

Tw
ee

de
 le

er
ja

ar IW   
LA   

MW   
ME  
STV  
BVL    

Van het tweede jaar naar de tweede graad in één oogopslag

De logische en mogelijke overgangen van het tweede leerjaar naar de 
tweede graad.

  
logische 

overgang
mogelijke 
overgang

mogelijk 
mits extra 

inspanning

af te raden 
overgang

onmogelijke 
overgang

Theoretisch niveau
De leerinhouden zijn theoretisch en abstract. Stu-
deren op zich is hier belangrijk. Je beheerst en ver-
werkt grotere hoeveelheden leerstof in een hoog 
tempo. Na je secundair: universiteit (academische 
bachelor) en hogeschool (professionele bachelor).

Toegepast-theoretisch
De nadruk ligt hier op een theoretische en toege-
paste vorming. Na je secundair: hogeschool (pro-
fessionele bachelor).

Toegepast-praktisch
We combineren theorie en praktijk. Naast prak-
tijklessen krijg je ook technische en algemene vak-
ken. Na je secundair: HBO5 (specialisatiejaar) of 
professionele loopbaan. Hoger onderwijs is eerder 
uitzonderlijk.

Praktisch niveau
We bieden de leerstof voor het grootste gedeelte 
aan in praktische lessen. Je leert de vaardigheden 
al doende. Het aantal zuiver theoretische vakken 
is beperkt. Na je secundair: professionele loop-
baan of specialisatiejaar.
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Praktische
informatie

Inschrijven
Bij de rapportuitreiking op het einde van het 
schooljaar vul je de definitieve keuze in en 
geef je dit af aan de klassenleerkracht. Dit 
is tegelijkertijd ook de inschrijving voor het 
tweede jaar. Je hoeft dus niet opnieuw naar 
de school te komen om in te schrijven voor het 
tweede jaar.

Voor nieuwe leerlingen: noodzakelijk 
bij je inschrijving: identiteitskaart of KIDS-ID. 
Breng deze zeker mee, dan hebben we alle 
juiste gegevens direct ter beschikking.

Inschrijfdata
Open School: 
•	 zo. 5/05 van 14u - 17u

In de grote vakantie: 
•	 za. 29/06 van 10u - 12u
•	 ma. 1/07 t.e.m. do. 4/07 

van 10u - 12u en van 14u - 16u
•	 ma. 19/08 t.e.m. wo. 21/08 

van 10u - 12u en van 14u - 16u
in de Middenschool van Westerlo,  
Sint-Lambertusstraat 8 en in Oosterwijk, 
Emiel Stalmanslaan 33.

Lessen
•	 Het schooljaar start op maandag 2 sep-

tember 2019. 
•	 Onze leerlingen volgen les tussen 8.25u en 

15.45u, op woensdag tot 12u.
•	 In Middenschool-Centrum hebben de leer-

lingen van het tweede jaar eenmaal per 
week een achtste lesuur (van 15.45u tot 
16.35u, op maandag, dinsdag of donder-
dag). Op vrijdag stoppen de lessen voor 
alle tweedejaars om 14.40u. Deze rege-
ling geldt niet voor de leerlingen van Mid-
denschool Oosterwijk.

Studietoelagen
Aanvragen via onderwijs.vlaanderen.be/
schooltoelagen-en-studietoelagen. Het 
aanvraagformulier voor studietoelagen 
kan je ook bekomen bij de leerlingen-
dienst.
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Schoolrekening
Je krijgt per jaar twee rekeningen: in 
februari en in juni. Afspraken voor een 
eventuele gespreide betaling kunnen 
gebeuren via de dienst boekhouding.

Materiaal
Doe geen aankopen vóór het begin van 
het schooljaar. In de loop van de eerste 
weken kom je hierover alles te weten.

Boeken
Alle boeken worden online besteld en 
betaald. We informeren u tijdig vanaf 
wanneer en hoe u ze kan bestellen. We 
raden u in elk geval aan dat u dit zo snel 
mogelijk doet (liefst vóór 5 juli), zodat uw 
kind vlot aan het nieuwe schooljaar kan 
beginnen.

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). Waardevolle zaken laat je best 
thuis.

Sport- en  
middagactiviteiten
Tijdens de middag of op vrije namidda-
gen kunnen leerlingen deelnemen aan 
allerhande (sport)activiteiten binnen en 
buiten de school.

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. Te bereiken 
via:

CLB Hellekensstraat 2, 2200 Herentals 
014 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.
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Studiebegeleiding/ 
relatievorming
De leerlingen krijgen studiebegeleiding van elke vakleerkracht die uitlegt hoe je 
best studeert voor dit vak. Onze school wil jongeren ook sociale vaardigheden 
aanleren. Gedurende het schooljaar (twee volledige dagen) werken begelei-
ders, samen met de klas, aan het omgaan met elkaar.

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

•	 Contact ouders - school: aarzel niet om de school te contac-
teren als je vragen hebt over bijvoorbeeld opmerkingen in de 
agenda, afspraken, contacten met leerkrachten ...

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

•	 Agenda

•	 Digitaal: via ons leerplatform Smartschool vullen de 
leerkrachten de agenda in. Leerlingen én ouders kunnen 
deze online raadplegen. In de digitale agenda vult de 
leerkracht lesonderwerpen, taken, opdrachten en over-
horingen in.

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

•	 Rapport: viermaal per schooljaar geven we een rapport mee 
met je kind.

•	 Oudercontacten: we voorzien oudercontacten met zowel 
de klassenleerkrachten als de vakleerkrachten. Je ontvangt 
hiervoor tijdig uitnodigingen.

•	 Infoavonden: in het begin en tijdens het schooljaar organise-
ren we infomomenten over het schoolleven, de studiekeuze... 
Je ontvangt hiervoor tijdig uitnodigingen.



Middenschool Oosterwijk
Emiel Stalmanslaan 33, 2260 Westerlo

014 26 54 49
ld.oosterwijk@silawesterlo.be

Volg het dagelijks leven op sila!
Onze blog: www.ochgij.be
Onze fb-pagina: facebook.com/sintlambertuswesterlo

Middenschool Centrum
Sint-Lambertusstraat 8, 2260 Westerlo

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

Bovenschool
Denis Voetstraat 21, 2260 Westerlo

014 54 50 75
info.bovenschool@silawesterlo.be

www.silawesterlo.be

Inschrijven 
Voor het schooljaar 2019 - 2020?
Neem je Identiteitskaart of Kids-ID mee!

Boeken
Enkel online te bestellen. 
Doe dit voor de grote vakantie!


