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Vooraf
Over enkele maanden ga je naar het 
tweede jaar. In deze brochure ontdek je 
wat er mogelijk is op SILA Middenschool.  
Op de eerste plaats kies je voor het juiste  
niveau. Je houdt daarbij rekening met je 
behaalde attest en advies na het 1ste jaar. 
Raadpleeg zeker het stappenplan in deze 
brochure!  
Op de tweede plaats kies je voor een 
basisoptie. Ook hierover meer uitleg binnenin.  

Heb je nog vragen? Shoot!

Je mag mailen naar:  
mieke.baelus@silawesterlo.be    
werner.vangenechten@silawesterlo.be

Wij bezorgen jouw vraag aan de juiste persoon 
en geven je zo snel mogelijk een antwoord!

Succes met je keuze!
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Checklist

1

2

Samen kiezen
stap voor stap.

Basisvorming

Differentiatie

Basisoptie

1

2

B-stroom (20 uren)

Theoretisch Theoretisch - praktisch Praktisch

A-stroom (26 uren)

Tempo

Theoretisch gericht

Studeren

Leerstof

Verdiepende leerstof

Ondersteuning

Praktisch gericht

Moderne 
talen en 
Weten-

schappen

5u 5u 5u 5u 5u 5u 10u 10u

Latijn STEM-
Technieken

STEM-
Weten- 

schappen

Maat- 
schappij & 

Welzijn

Economie & 
Organisatie STEM-technieken

Maatschappij & 
Welzijn (6u)

+ Economie &  
Organisatie (4u)

A-stroom: 5 uren
B-stroom: 10 uren

Bij inschrijving in augustus is je keuze niet meer gegarandeerd.

Niet in Middenschool Oosterwijk!

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en Samenleving 1

Engels 2

Frans 3

Nederlands 4

Wiskunde 4

Muziek 1

Beeld 1

Techniek 2

Natuurwetenschappen 1

Aardrijkskunde 1

Frans 1

Geschiedenis 2

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Mens en Samenleving 1

Engels 2

Frans 3

Nederlands 4

Wiskunde 4

Muziek 1

Beeld 1

Techniek 2

Natuurwetenschappen 1

Aardrijkskunde 1

Frans 1

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Engels 2

Frans 1

Nederlands 3

Wiskunde 3

Muziek 1

Beeld 1

Techniek 2

Natuur en ruimte 1

Verbreding basisvorming 2

Basisopties A-stroom  
(5u- één keuze)

Basisopties B-stroom  
(10u- één keuze)

Moderne talen en Wetenschappen 

Latijn

STEM-Technieken

STEM-Wetenschappen

Maatschappij & Welzijn 

Economie & Organisatie

STEM-Technieken 

Maatschappij & Welzijn (6u) 
+ Economie & Organisatie (4u)

A-stroom

B-stroom

Tweede jaar

Niet in Middenschool 
Oosterwijk!
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Stap 1:
Basisvorming
Met de basisvorming wordt aan iedereen een brede algemene vorming gegeven. 
We willen met onze Middenschool hierbij graag inspelen op de verschillen tussen 
leerlingen (= differentiatie). Net zoals in het eerste jaar, kies je ook in het tweede jaar 
voor basisvorming blauw, geel of groen. 

 

De keuze die je maakt hangt samen met de resultaten die je behaalde op het einde 
van het eerste jaar. We raden sterk aan om het advies te volgen dat de klasraad jou 
geeft bij het rapport in juni!
 
De resultaten die je zult behalen in de basisvorming gedurende de eerste graad  
helpen ons om je na het tweede jaar een goed advies te geven naar het niveau dat 
het best bij jou past in de tweede graad. 

• Finaliteit doorstroom (= verder studeren)

• Dubbele finaliteit (= verder studeren of werken)

• Finaliteit arbeidsmarkt (= werken)

Profiel van de leerling: naast de basisdoelen willen we met deze vorming ook nog 
heel wat verdiepende doelen bereiken. Het tempo en de hoeveelheid leerstof zijn 
daardoor stevig. 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 je te ondersteunen en te coachen in dit pittige aanbod!

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

Profiel van de leerling: het tempo in 2B is trager en de leerkrachten geven heel veel 
ondersteuning. Het aantal lesuren basisvorming is er ook wat minder dan in 2A. Je leert 
hier immers al doende en minder uit boeken. Je bent dus veel meer praktisch bezig. 
Als je in het eerste jaar gemerkt hebt dat studeren minder goed lukt maar dat jij wel heel 
graag de handen uit de mouwen steekt, dan is deze basisvorming geschikt voor jou! 

Tweede jaar A-stroom: basisvorming

Tweede jaar A-stroom: basisvorming

Tweede jaar B-stroom: basisvorming
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Stap 2:
De basisopties
De basisoptie bepaalt mee in welk domein jij na de eerste graad al dan niet je studies wil 
verder zetten. In het eerste jaar kon je al proeven van die domeinen via de keuzegedeeltes. 
Je bent dus al een beetje te weten gekomen wat jouw interesses en talenten zijn.  
Met de basisoptie maak je een nieuwe keuze of ga je je net nog méér verdiepen in dat wat je 
graag doet. Het kan allemaal! Elke basisoptie valt onder de domeinen die je hieronder terugvindt. 

SILA biedt 5 domeinen aan: 

• Maatschappij & Welzijn

• Economie & Organisatie

• Moderne talen en Wetenschappen

• Taal & Cultuur

• STEM

Binnen deze domeinen vind je een groot aanbod aan studierichtingen

in onze tweede en derde graad – en dit op BSO-, TSO- en ASO-niveau.  

Basisopties 
A-stroom
Het volgen van een basisoptie van de A-stroom is geen voorafname, dat wil zeggen dat je 
na het tweede jaar A-stroom nog een richting kan volgen binnen elk ander domein dat we 
op SILA aanbieden, op een gepast niveau. Opgelet: dit is niet zo voor de basisoptie Latijn.  
Je moet in de eerste graad Latijn gevolgd hebben (en daarin geslaagd zijn) om in 
de tweede graad nog Latijn te kunnen volgen. Wie kiest voor de basisoptie Latijn
moet die ook combineren met basisvorming blauw.         

Binnen de A-stroom kan je kiezen uit 6 basisopties.  
Je kiest één basisoptie, voor 5 uren per week.  

• Basisoptie Moderne talen en Wetenschappen

• Basisoptie Economie & Organisatie

• Basisoptie Latijn

• Basisoptie Maatschappij & Welzijn

• Basisoptie STEM-Technieken

• Basisoptie STEM-Wetenschappen
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Basisoptie  
Moderne talen en Wetenschappen

Basisoptie  
Economie & Organisatie

Moderne talen 3u

Wetenschappen 2u

In het luik ‘Moderne talen’ zoeken we naar leerlingen met interesse voor 

taal en cultuur. Gedurende drie uur per week kom je, op een andere manier 

dan in de basisvorming, in aanraking met Engels, Frans en Nederlands. 

Formidable, non?   Zo zal je creatief aan de slag gaan met verhalen, 

gedichten en literatuur. Ook zal je de kans krijgen om je ICT-vaardigheden 

in te zetten tijdens het verkennen van andere culturen en hun talen. De focus 

ligt op vaardiger worden in doelgerichte communicatie. Reizen naar vreemde 

landen zal voor jou voortaan ‘a piece of cake’ zijn.    Het hoofddoel van deze 

basisoptie is dat je plezier beleeft aan zowel Engels, Frans als Nederlands 

en openheid voor andere talen en culturen ontwikkelt. Waar is dat feestje?

In het luik ‘Wetenschappen’ zoeken we naar jouw interesse in

wetenschappelijke verschijnselen en ideeën. Gedurende twee lesuren 

per week kom je, op een andere manier dan in de basisvorming, 

in aanraking met natuurwetenschappen, techniek en wiskunde.   Tijdens 

de twee lesuren wetenschappen ga je zélf checken of er chemie in de 

lucht hangt! In groepsverband onderzoekend leren staat centraal om zo 

nieuwe dingen te ontdekken over allerlei wetenschappelijke principes en 

toepassingen in het dagelijks leven.     Het vak wetenschappen, da’s een 

knaller! Want wetenschap, dat zit overal! We gaan ons vooral focussen 

op biologie, chemie en fysica. Verwondering is hét kernwoord tijdens de 

lessen. Waarom gebeurt iets? En hoe werkt dat dan?     De Einstein in jou 

zal beseffen dat wetenschap nooit “af” is en dat er altijd nieuwe vragen 

kunnen gesteld worden. Een kritische blik is dan ook goed meegenomen.  

Je zult uitgedaagd worden om ‘out of the box’ te denken 

en zelf ideeën te ontwikkelen over mogelijke hypothesen 

en die verder te onderzoeken. Eureka! 

Waarom koop je een T-shirt van een bepaald merk? Wat bepaalt de 

prijs van je jeans? Hoe raakt die smartphone tot bij jou? Waarom ligt 

een winkel vol met producten van over de hele wereld?  Wil je graag 

antwoorden op deze vragen, dan is deze basisoptie zeker iets voor jou! 

We gaan vandaag de dag heel wat bewuster om met economie. 

Duurzaamheid wordt alsmaar belangrijker. Je gaat na hoe gezinnen, 

bedrijven, de overheid en het buitenland (de vier hoofdrolspelers van de 

economie) hiermee rekening houden.     Je koopt en betaalt ook steeds 

meer online. Bedrijven zetten digitalisering in om goederen en diensten te 

produceren en verkopen. Je leert om een kritische houding aan te nemen 

tegenover deze nieuwe ontwikkelingen: kan dit veilig en heeft dit invloed 

op ons koopgedrag?      We onderzoeken ook hoe een onderneming 

werkt: voor een stuk chocolade op je bord ligt, heeft het een lange reis 

met veel tussenstations achter de rug. We volgen deze stappen van begin 

tot eind. We bekijken daarnaast wat een succesvol bedrijf allemaal 

onderneemt opdat jij voor hun chocolade zou kiezen. Marketing, met 

andere woorden!
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Basisoptie  
Latijn

Basisoptie  
Maatschappij & Welzijn

Wie deze basisoptie kiest, heeft al een jaartje Latijn achter de rug.  

De opgedane kennis wordt uitgebreid. Je wéét dat er veel van jou verwacht wordt en 

dat je dagelijks moet studeren. Je weet ook dat een goed geheugen en het nodige 

inzicht vereist zijn. Maar: taal interesseert je meer en meer en je bent écht nog niet aan het 

einde van je Latijn!    Je geniet van de schoonheid van teksten en analyseert ze graag. Je 

houdt van een mooi geformuleerde zin. De opbouw van een zin ontrafelen is voor jou geen 

opdracht, maar een taalspel.    De teksten die je gaat lezen, zullen uitdagender worden. 

De klassieke cultuur zal geregeld aan bod komen. Je ontdekt verbanden tussen die 

oude cultuur en de hedendaagse maatschappij. Woordenschatkennis van het Latijn 

helpt je tevens bij het leren van andere (moderne) talen en bij het begrijpen van 

wetenschappelijke en technische termen.     Als je kiest voor Latijn, dan weet je dat er van 

jou dagelijks heel wat motivatie en doorzettingsvermogen wordt verwacht. Je leert studeren 

en je werk structureren. Tegelijkertijd scherpt deze studie jouw probleemoplossend denken.  

Een eigenschap die je tijdens latere studies nog van pas zal komen! 

Het gedrag van jezelf en anderen onderzoeken en leren begrijpen. Zoeken naar 

mogelijkheden om het leven van jezelf en anderen zo comfortabel mogelijk 

te maken. Dit interesseert je? Dan is deze basisoptie op jouw lijf geschreven!  

 

Wie ben ik en wie wil ik zijn in relatie tot de anderen? Hoe draag ik zorg voor de gezondheid 

en het welbevinden van mezelf en anderen? Je onderzoekt en beantwoordt deze vragen 

vanuit mens- en natuurwetenschappen.     Wie graag omgaat met anderen heeft sociale en 

communicatieve vaardigheden nodig: goed kunnen luisteren en zich goed kunnen uitdrukken, 

inzicht hebben in de ander, inlevingsvermogen, aandacht voor andermans gevoelens, conflicten 

oplossen… je leert deze vaardigheden toe te passen in verschillende situaties.      Tot slot bekijk 

je ook hoe aandacht voor de leefomgeving en persoonlijke uitstraling deel uitmaken van ieders 

persoonlijke “lifestyle”. Hier ga je graag creatief mee aan de slag!



16 17

Basisoptie  
STEM-Technieken

Basisoptie  
STEM-Wetenschappen

Ga jij met plezier een technisch-wetenschappelijke uitdaging aan?  

Dan is deze basisoptie echt iets voor jou! 

Een elektrische fiets, een zelfrijdende auto of een grasmaairobot: wanneer bedrijven of 

ontwerpers iets nieuws uitvinden, maken ze hier meestal een eerste testmodel van: het prototype. 

Je onderzoekt deze prototypes en je leert technieken om ze nog beter te ontwerpen en 

te maken.   Voor het ontwerpen kan je verschillende ontwerpmethodes gebruiken. 

3D-tekenprogramma’s bijvoorbeeld helpen je bij het opmaken van de tekeningen.     Voor 

het realiseren leer je gebruik te maken van de 3D-printer, een lasercutter en tal van 

andere gereedschappen en machines. Je oefent dit alles via uitdagende projecten waarin 

computertechnologie, mechanica, elektriciteit en elektronica samenkomen. Je leert ook 

veel over constructies en ruimtelijke ontwikkeling.      Je ontdekt dus voortdurend hoe mooi 

de wisselwerking tussen wetenschappen, technologie, ontwerp en wiskunde kan zijn: dankzij 

STEM-techniekers als jij kan de maatschappij genieten van nieuwe en duurzame producten die 

het leven makkelijker en aangenamer maken!

Zoek jij graag mee naar oplossingen die ons dagelijks leven eenvoudiger, veiliger, 

gezonder en duurzamer maken? Hou je van technisch-wetenschappelijke uitdagingen?  

Dan is deze basisoptie iets voor jou! 

Onderzoekend leren staat centraal. “Hoe kan een zonnecelwagen nog meer rendement 

opleveren?” Je verkent zo’n onderzoeksvraag steeds vanuit inzicht in wetenschappen, techniek 

en wiskunde.      Om tot een creatief antwoord te komen leer je onderzoeks- en ontwerpmethoden 

kennen en gebruiken. Je doet proefjes en experimenteert. Je leert probleemoplossend 

denken. Je formuleert verklaringen en oplossingen. En je gebruikt 3D-tekenprogramma’s 

en computertechnologie om je plannen uit te werken.      Eenmaal je ontwerp klaar is, mag 

je dat omzetten in een prototype of “model”. Daarvoor zijn materialen en gereedschappen 

nodig.  Een schroevendraaier of een soldeerbout, maar ook een 3D-printer of een lasercutter 

zal je leren gebruiken.    Elke uitdaging die we aangaan in STEM-Wetenschappen heeft als 

doel een “levensecht” probleem op te lossen. Denk maar aan ecologie, duurzaamheid, 

energie, mobiliteit, gezondheid en welzijn of design. We werken altijd projectmatig.  

Kunnen en willen samenwerken vinden we daarbij belangrijk!      In deze basisoptie gaat het 

theoretische aspect (focus op onderzoek en ontwerp) voor op de praktische realisatie ervan. 

Interesse in wetenschappen en wiskunde vinden we dus erg belangrijk!

 Science, Technology, Engineering, Mathematics 

 Wetenschappen, Technologie, Ontwerp en WiskundeSTEM
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Basisopties 
B-stroom
Binnen de B-stroom kan je kiezen uit 2 basisopties. Je kiest één basisoptie,
voor 10 uren per week.  

Ons aanbod: 

• Basisoptie Maatschappij & Welzijn (6u) + Basisoptie Economie & Organisatie (4u) 

• Basisoptie STEM-Technieken (10u)

Binnen de lesuren differentiatie (2u) in de basisvorming, maken alle leerlingen ook kennis met 

de basisopties waar ze niet voor gekozen hebben. Op deze manier wordt oriënteren na de 

eerste graad nog makkelijker!

Basisoptie  
STEM-Technieken

Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Hoe kan je dat maken? Stel jij jezelf regelmatig deze vragen? 

Wil jij alles graag zélf ontdekken? En steek jij graag je handen uit de mouwen?  

Dan is deze basisoptie iets voor jou!

In STEM-technieken ga je zelf aan de slag met hout, elektriciteit en metaal. We zorgen ervoor 

dat de opdrachten passen binnen jouw leefwereld.      Jezelf voortdurend vragen stellen dus. 

Hoe komt het dat een zware boot toch niet zinkt? En maak je een pakjesrobot nu best uit plastic 

of uit metaal? We doen proefjes om de eigenschappen van materialen te leren kennen. Voor 

elke opdracht kiezen we ook de juiste materialen en berekenen we de hoeveelheid die we 

nodig hebben.      Kunnen we materialen recycleren? En hoe zullen we ons afval sorteren? Je 

leert in deze basisoptie ook om “duurzaam” om te springen met materialen en producten.  

Je leert een plan tekenen in 3D. Met de computer natuurlijk, want ook techniekers kunnen  

niet meer zonder.       En dan…gaan we aan de slag met de juiste gereedschappen, toestellen 

en machines! Nieuwe technologieën zoals de 3D-printer of de lasercutter zullen wellicht ook 

door jou getest worden.       Wist je trouwens dat onze samenleving een groot tekort heeft aan 

goede techniekers? Werk verzekerd dus voor jou op het einde vanje middelbare studies! 

Om je te helpen bij  je keuze gaan we ook op bedrijfsbezoek om je de verschillende beroepen 

binnen STEM-Technieken te leren kennen. 
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Basisoptie  
Maatschappij & Welzijn en Economie & Organisatie 

Het gedrag van jezelf en anderen onderzoeken en leren begrijpen. Zoeken naar mogelijkheden 

om het leven van jezelf en anderen zo comfortabel mogelijk te maken. Dit interesseert je? Dan is 

deze basisoptie iets voor jou!

Je leert in de eerste plaats om zorg te dragen voor je eigen lichaam en je welbevinden. Daarom 

bekijken we wat gezonde voeding is, hoe je voldoende beweging krijgt, hoe je je uiterlijk 

verzorgt,…We gaan hierbij onderzoekend te werk: je doet proefjes, je neemt enquêtes af en 

maakt vergelijkingen tussen producten.     We gaan ook dieper in op het begrip “lifestyle”: 

hoe kleden we ons interieur aan en creëren we een fijne sfeer in huis? Hoe kleden we  

onszelf modebewust? Je gaat creatief aan de slag met materialen, stijlen, kleuren en vormen. 

“Duurzaamheid” hoort daar ook bij: recyclage is één van de thema’s waar we zeker rond 

werken!     Wie graag omgaat met anderen moet de ander ook goed begrijpen, aandachtig 

kunnen luisteren en zich vlot kunnen uitdrukken. Je eigen mening verwoorden met aandacht 

voor andermans gevoelens, samen naar oplossingen zoeken…het hoort er allemaal bij!  

Je leert deze vaardigheden toe te passen in verschillende situaties.    Tot slot: samen met 

klasgenoten uitzoeken wat een persoonlijke en gezonde levensstijl is en het gedrag van 

andere mensen in onze samenleving verkennen, daar draait het om in deze basisoptie.  

Kunnen en willen samenwerken vinden we daarom heel belangrijk. 

Waarom koop je een T-shirt van een bepaald merk? Waarom koop je net bij die winkel? Hoe 

raakt die smartphone tot bij jou? Waarom ligt een winkel vol met producten van over de hele 

wereld? Wil je graag antwoorden op deze vragen, dan is deze basisoptie zeker iets voor jou! 

In “Economie & Organisatie” maak je kennis met de wereld van ondernemen, kopen en verkopen. 

En die wereld verandert ongelooflijk snel!      Je onderzoekt de trends in de maatschappij, zoals 

bewust kiezen voor milieuvriendelijke producten of kiezen voor duurzaamheid.      Je kijkt kritisch 

naar hoe de technologische ontwikkeling (bijvoorbeeld online kopen en betalen) gevolgen heeft 

voor onze manier van kopen. Je durft er je eigen mening over verwoorden.      We onderzoeken 

ook samen hoe een onderneming werkt: voor een stuk chocolade op je bord ligt, heeft het een 

lange reis met veel tussenstations achter de rug. We volgen deze stappen van begin tot eind.  

Je maakt kennis met verschillende beroepen binnen een onderneming. Je berekent winst en 

verlies.    Tenslotte leer je tijdens een eigen project écht wat ondernemen is en welke jouw 

voorkeuren zijn. Wil je verkoopmedewerker, magazijnbediende of onthaalmedewerker 

worden? Of je eigen zaak opstarten? Je ontdekt hier al doende je talenten! Kunnen en 

willen samenwerken vinden we hierbij belangrijk.      Zélf digitaal vaardig worden moet je 

ook leren in deze basisoptie: een factuur opstellen, een app gebruiken, een filmpje posten,… 

het hoort er allemaal bij!

Maatschappij & Welzijn  6u Economie & Organisatie  4u 
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