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AT MMI KORTEMARK

SCHOOL DOOR
DE OGEN VAN
LEERLINGEN
& ENTOURAGE

WE OFFER YOU 
FOOD FOR THOUGHT



Voed je geest.

Een betere slogan om de core business van een 
school te benoemen, is moeilijk te vinden. Elke dag 
voeden onze leraren jonge, nieuwsgierige, hongerige 
MMInds. Ieder vak heeft zo zijn eigen insteek om elke 
leerling dag na dag te verrijken, zowel op het vlak van 
pure kennisoverdracht als op het vlak van mens-zijn 
met waarden als respect, verdraagzaamheid, geduld, 
tolerantie en zoveel meer.

Maar doet niet elke school dit? Uiteraard wel. Maar wij 
durven te stellen dat wij ons als school onderscheiden 
door onze specifi eke aanpak met onze eigen accenten 
– de typische MMI-cultuur. 

Vandaar ook ‘Make Your Mark @ MMI Kortemark’: do 
something great, have an impact on the world, achieve 
great success, make people notice you, make people 
remember you because you’re good at something… 
Jonge mensen zó vormen en begeleiden zodat ze, 
waar ze ook komen, opgemerkt worden en het ver-
schil maken, dát is onze betrachting. 

In dit magazine vertellen we je graag wie we zijn en 
waar we voor staan. Blader erdoor. En belééf het MMI. 
Het wordt een ware ontdekkingstocht: vernieuwend, 
verrassend, jong, hip, soms zelfs een beetje stout of 
ondeugend, maar vooral to the point. Vol inspiratie om 
je MMInd te voeden!

FEED
YOUR 
MMIND 

KOEN CORNETTELOGISTIEK
DIRECTEUR
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Food for 

thought!

Het MMI, 
dat smaakt 

naar meer

Wil je proeven van onze troeven?
Wel, dit krijg je in het MMI op je bord. 

Benieuwd of je lust wat we je 
voorschotelen…

Wat variatie is zoveel gezonder
Ieder zijn smaak maar wat variatie is zoveel 
gezonder. Groot of klein, dik of dun, blank of 

zwart, luid of stil, ros, religieus, veggie, sportief, 
muzikaal, straffe denker of handige doener, 
of doorsnee… Iedereen telt mee in het MMI, 

zonder vooroordelen. Je bent welkom. 

Klaarstomen voor de toekomst
Leren binnen en buiten de school(m)uren, op de 

bank, via het scherm of zelfs op de werkvloer… 
Bij ons mag je van alles proeven. Zo verruim je je 

blik en stap je beter voorbereid de wereld in, 
of dat hoger onderwijs is of de arbeidsmarkt…

Je bent klaar voor wat komt.  

En als ’t es niet zo lekker gaat?
Voor alles is er oplossing, dus maak je geen 

zorgen. Of het nu gaat om dyslexie, een 
gebroken been of hart, een vervelend probleem 

of een groot verdriet, waar je ook mee zit, hier 
vind je altijd open deuren en luisterende oren. 

En samen komen we er wel uit hoor.
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LANG GELEDEN ZATEN ZE OP ONZE SCHOOLBANKEN. 
SAMEN SCHREVEN WE HUN VERHAAL. EN DAT LEES JE 
HIER.

HUN TOEKOMST BEGON IN HET MMI. BIJ ONS KREGEN 
ZE THEORETISCH KWALITEITSONDERWIJS, WERDEN 
ZE WIE ZE NU ZIJN, LEERDEN ZE LEREN EN LEVEN. 
IN HET MMI KWAMEN ZE ERACHTER WAT HEN 
MOTIVEERDE, WAT HEN BOEIDE EN WELKE 
RICHTING ZE WILDEN INSLAAN…

L�U�A 
D�P�U�R�B�N 

D� V�S

HUN TOEKOMST BEGON IN HET MMI. BIJ ONS KREGEN 
ZE THEORETISCH KWALITEITSONDERWIJS, WERDEN ZE THEORETISCH KWALITEITSONDERWIJS, WERDEN 
ZE WIE ZE NU ZIJN, LEERDEN ZE LEREN EN LEVEN. 
IN HET MMI KWAMEN ZE ERACHTER WAT HEN 
MOTIVEERDE, WAT HEN BOEIDE EN WELKE 
RICHTING ZE WILDEN INSLAAN…

L�U�A L�U�A 
D�P�U�D�P�U�R�B�N 

D� V�S
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BEROEP
Arts-assistent inwendige geneeskunde

VOLGDE BIJ ONS
Latijn-Wiskunde

FAVORIETE VAKKEN
Fysica

BELANG VAN MMI
Een belangrijk deel van mijn persoonlijke groei 
en karaktervorming vond plaats tijdens de jaren 
middelbare school aan het MMI.

HOOGTEPUNT IN MMI
De cultuurdag – altijd leuk en origineel!

BEROEP
Anesthesist in AZ Delta Roeselare-Menen-Torhout. 
Na mijn opleiding tot anesthesist volgde ik een bijko-
mende opleiding intensieve zorgen en een opleiding 
pijngeneeskunde. Ook in deze deeldisciplines werk ik in 
hetzelfde ziekenhuis.

VOLGDE BIJ ONS
Latijn

FAVORIETE VAKKEN
Geschiedenis! De leraars toen gaven dit vak met zoveel 
passie en mooie verhalen dat dit vak er bovenuit springt.

BELANG VAN MMI
Zoals ik het MMI herinner, is het een school waarbij geen 
enkele leerling een nummer is. Iedereen krijgt op basis 
van zijn of haar niveau en interesses de juiste begelei-
ding en uitdagingen.

HOOGTEPUNT IN MMI
Het jaarlijkse schooltoneel natuurlijk!



P�T�R
G�L�H�F

L�U�A 
D�P�U�

P�T�R
G�L�H�F

V�N�E�Z� 
D� J�N�H�
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BEROEP
Freelance acteur (o.a. 
De Ridder, Fiskepark), 
presentator (o.a. Focus-WTV) en regisseur voor 
verschillende productiehuizen.

VOLGDE BIJ ONS
Economie-Moderne talen

FAVORIETE VAKKEN
Ik had veel favoriete vakken omdat ik toen al 
besefte dat ik die vakken ooit nog nodig zou 
hebben. Maar Frans van de zalige mevrouw 
Vandecandelaere doet me nog altijd met veel 
nostalgie terugdenken aan die mooie tijd in  
het MMI.

BELANG VAN MMI
De openheid die directeur Laleman uitstraalde 
over de hele school deed mij al snel beseff en dat 
je ook op een warme manier leiding kan geven.

HOOGTEPUNT IN MMI
Deel uitmaken van de leerlingenraad en zo 
voor de allereerste keer leren argumenteren en 
debatteren. Maar ook de reis naar Parijs staat 
nog altijd in mijn geheugen gegrift.   
Merci daarvoor!

BEROEP
Professor aan de faculteit Diergeneeskunde 
(Universiteit Gent) met specialisatie parasitaire 
infecties bij dier en mens. Het grootste deel van  
mijn tijd besteed ik aan onderzoek om de 
diagnose en behandeling van dergelijke infecties 
te verbeteren. Daarnaast doceer ik ook parasitologie 
aan de studenten Diergeneeskunde in het derde jaar 
van hun opleiding aan de universiteit. 

VOLGDE BIJ ONS
Latijn-Wetenschappen

FAVORIETE VAKKEN
Wiskunde en andere wetenschappelijke vakken.  
Taalvakken waren minder iets voor mij.

BELANG VAN MMI
Na het MMI heb ik natuurlijk nog een heel opleidings-
traject doorlopen. Maar de basis voor mijn studies en 
de interesse in de wetenschappen is ontstaan in het 
MMI. Onbewust hebben die lessen én die leraars mij 
in een bepaalde richting geduwd. Het zaadje werd 
toen geplant.

HOOGTEPUNT IN MMI
Het zijn toch vooral de activiteiten die naast de 
lessen werden georganiseerd, die me echt zijn 
bijgebleven. Ik denk aan de zomerkampen. De sfeer 
en de band die toen ontstond, waren ongeloofl ijk. Ik 
herinner me ook de uitstap naar de universiteit van 
Gent, hoe directeur Laleman ons meenam naar de 
auditoria om een les bij te wonen. Geen haar op mijn 
hoofd dat er toen aan dacht dat ik daar ooit zelf les 
zou geven. Het toeval wil zelfs dat directeur Laleman 
enkele jaren geleden in mijn les binnenkwam met 
een groep leerlingen. Wat deed het me plezier om te 
zien dat deze uitstap nog altijd georganiseerd wordt. 
Zoiets maakt het MMI volgens mij zeker uniek.

ZIJ PLUKKEN
DE VRUCHTEN
VAN ONZE
SCHOOL



MET 
JE HOOFD

IN DE 
WOLKEN

Leren is veel meer dan in boeken 
kijken. En ICT kan moeilijk aan 
een specifiek vak worden toege-
wezen. Dus dachten we: BYOD 
(Bring Your Own Device). Dit wil 
zeggen dat leerlingen met een  
eigen laptop werken op school. 

De laptop biedt veel mogelijk-
heden: info opzoeken, lezen, 
opdrachten verwerken, presen-
taties maken, proeven naboot-
sen, werken met creatieve pro-
gramma’s en rekenprogramma’s, 
enzovoort. Zo leren we je nieuwe 
digitale competenties maar ook 
hoe je op een verantwoorde ma-
nier omgaat met een dergelijk 
device. We zetten dan ook zwaar 
in op mediawijsheid. 

Dit initiatief past perfect in de 
visie van onze school om talent- 
ontwikkeling en zelfstandigheid 
optimaal te stimuleren. 

HET MMI BOUWT GRAAG MEE AAN DE SCHOOL 
VAN MORGEN. MET ONS LAPTOPPROJECT WORDT 
DIE DROOM SINDS 1 SEPTEMBER WEER WAT MEER 

WERKELIJKHEID. WANT DAN ZIJN ALLE DERDE-
JAARS VAN DE A-STROOM AAN HET SCHOOLJAAR 

BEGONNEN MET EEN LAPTOP IN DE RUGZAK. 

WANT TO 
HEAR SOME 

POSITIVE  
VIBES? 

 CHRISTOPHE VERMEIRE, 
 LERAAR 

Dit jaar kreeg ik met het laptopproject 
niet een, niet twee, maar drie nieuwe 
uitdagingen voorgeschoteld. Ik geef 
wiskunde in 3S2, informatica in 3A 
en pedagogische ondersteuning aan 
collega’s voor het gebruik van de lap-
top in de lessen. In de wiskundelessen 
wordt de laptop vooral gebruikt om 
oefeningen te verbeteren. Vooral in 
de informaticalessen is de laptop echt 
een meerwaarde: leerlingen kunnen 
op eigen tempo oefeningen maken 
en thuis vlot verder oefenen. Cursus-
sen verschijnen online in plaats van 
op papier. Daarnaast geef ik collega’s 
concrete tips hoe ze de laptop makke-
lijker in hun lessen kunnen integreren.

 MANON VLAEMINCK, 3A 

Het laptopproject heeft zijn voor-  
en nadelen. Het is wennen om plots 
digitaal les te krijgen, zowel voor de  
leraars als voor ons. Een laptop is 
handig om tijdens een taalles snel de 
betekenis van een woord of extra in-
formatie op te zoeken. Maar er is ook 
een maar, want naast een boekentas 
moeten we nu ook een laptoptas 
meenemen. Blijkbaar is dat toestel 
breekbaar. Opletten dus!

 TEUR HO HUANG, 3A 

Ik vind het handig om op school én 
thuis op dezelfde laptop te werken. 
Later zullen we dat ook moeten doen. 
Een laptop maakt informatie opzoeken 
makkelijker, en taken maken op de 
laptop is ook nog eens beter voor het 
milieu. Win-win!

378.024 
AND COUNTING DOWN

Dit cijfer: de vellen papier 
die in september 2019 
bedrukt werden op onze school. 

Benieuwd hoeveel papier we zullen 
besparen door gebruik te maken van 
laptops? Wij ook. To be continued…
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Het MMI zet hier al jaren op in want bedrijven 
schreeuwen om meer technisch en wetenschappelijk 
geschoolde leerlingen. Ze willen creatieve en fl exibele 
werknemers. Denkers en doeners.

Zo pakken wij het aan: in de STEM-uren krijg je extra 
lessen wiskunde en wetenschappen, maar pas je die 
kennis toe in specifi eke projecten: het bouwen van 
een raket, ruimtestation of drone. 

Je leert probleemoplossend denken en constructief 
samenwerken. Want ook dat laatste is een uitdaging. 
Ach, vlieg er gewoon in!

Wiskunde en wetenschappen 
saai? Dan heb je waarschijnlijk 
nog niet van STEM gehoord? 
De afkorting staat voor Science, 
Technology, Engineering & 
Mathematics. Wetenschappen, 
technologie, techniek en wis-
kunde dus. 

 TECHNOLOGY 

 SCIENCE 
 ENGINEERING 

STEM
 MATHEMATICS 

Wiskunde en 
wetenschappen
saai? Think again!
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PARLEZ-VOUS

ANGLAIS?

PREMIERS
(SE)COURS

CLIL
CLIL STAAT VOOR CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING. REAL ENGLISH VOOR JE 
VAK VOLGEN IN EEN VREEMDE TAAL. DAT KAN 
ENGELS ZIJN – WAT WE AL EEN AANTAL JAREN 
DOEN VOOR GESCHIEDENIS, GODSDIENST, 
BIOLOGIE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN – MAAR 
VANAF DIT JAAR KAN DIT OOK IN HET FRANS 
(VOOR GESCHIEDENIS, IN HET TWEEDE JAAR 
DAN NOG WEL). ECOUTE BIEN!

Non… Pas du tout... Euh... Oui!
Frans, de mooie taal van Molière, 
maar o zo vaak verguisd door leer-
lingen. Wie haalt het in zijn hoofd 
om een cursus in een andere taal 
te volgen? Laat staan in het Frans? 
Dan ben je toch echt niet goed 
wijs zeker? 

Na een kleine kennismaking eind 
vorig schooljaar waagden 42 
leerlingen de sprong. De meesten 
weliswaar met een bang hartje, 
niet goed wetend wat dit allemaal 
met zich mee zou brengen. On-
dertussen zijn we een paar maan-
den ver, heeft de angst plaats-
gemaakt voor enthousiasme en 
hebben behoorlijk wat leerlingen 
zichzelf al overtroffen.  

En wat blijkt nu, heel wat woorden in het 
Nederlands en in het Frans zijn verwant 
met elkaar. We zien veel transparante 
woorden en gebruiken hulpmiddelen als 
we bepaalde woorden echt niet begrij-
pen. En we doen dit allemaal terwijl we 
ons verdiepen in de Griekse bescha-
ving. Gek toch? Echt, Homerus zou het 
niet beter gekund hebben. 

Om met onze zuiderburen te praten, moet jij je behelpen in het Engels, maar je zou toch liever een 
paar woordjes in het Frans uitwisselen? Ne t’en fais pas, hier krijg je een eerste hulp bij Frans zodat je 
nooit meer in affronten valt. On y va!

Je kent ‘bonjour’? Ja toch? Maar weet je ook dat er nog veel andere manieren zijn om goeiendag te 
zeggen? ‘Salut’ past bijvoorbeeld goed onder vrienden. Of je wenst iemand ‘une bonne journée’. En 
’s avonds zeggen we niet ‘bonjour’ maar ‘bonsoir’. Om afscheid te nemen moet je niet lang zoeken: 
zeg gerust ook ‘salut’. En als het iets deftiger moet, dan zeg je best ‘au revoir’. Bien compris?

CONTENT AND LANGUAGE
INTEGRATED LEARNING

Salut

Hello

Delphine Cloet
2A2

Laura Wybo
6S2

L’histoire en français? 
Pourquoi pas! On ne 
sait jamais ce que 
l’avenir nous réserve. 
Et on plus de ça, c’est 
un professeur de haut 
niveau. 

Loes Deconinck
leraar sociale wetenschappen

Rebecca Delaere
leraar geschiedenis

Het leukste aan CLIL? Het feit dat ik ook 
leer van mijn leerlingen. Ze hebben al een 
aantal jaren Engels achter de rug en het 
gebeurt af en toe dat ze mij een nieuw 
woord of een mooie spreuk in het Engels 
bijleren. Dat vind ik altijd fijn.

If you want to improve 
your English, choose 
CLIL. It really helps. 

Na al die jaren vind ik CLIL nog altijd top. 
Leerlingen die voor CLIL kiezen, doen dit 
heel bewust. Ze zijn dan ook erg gemoti-
veerd. Ik zie ze ook groeien. Bij het begin 
van het derde jaar durven ze nog niet altijd 
luidop in het Engels antwoorden, maar 
tegen het einde van het vierde jaar spreken 
en schrijven ze heel vlot Engels.
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HET MMI BARST VAN DE HOTSPOTS. 
WE GEVEN JE DRIE MUST-SEES VOOR JE 
EERSTE BEZOEK AAN ONZE SCHOOL. GO!

H     T
SPOTS

DE TUIN VAN 
WIJSHEDEN

Op de tweede etage van de tuin-
vleugel vind je ons spiksplinter- 
nieuwe lokaal voor co-teaching. 
Drukbezette locatie waar serieus 

gezwoegd en gezweet wordt. Er is 
weinig tijd om te relaxen. Of toch 
niet… Zie ik daar ook zetels staan?

VOLG DEZE VIRTUELE
RONDLEIDING

STUDIEZAAL 
MET UITZICHT

Van een ‘room with a view’ gespro-
ken. Op de eerste verdieping 

 (boven het schoolrestaurant) vind 
je een gigagrote studiezaal met 160 

plaatsen. Je komt er werken – of 
even wegdromen – als een leraar 

afwezig is, of als je avondstudie volgt.

VOLG DEZE VIRTUELE
RONDLEIDING

HET SCHOOL-
RESTAURANT

Laat je verbazen door de over-
heerlijke maaltijden, salades en 

dessertjes die je kan kopen in het 
MMI. Geen zin om warm te eten op 
school? Dat hoeft ook niet. Er zijn 
ook slaatjes en verse soep. Lepel 

klaar. En smullen maar!

VOLG DEZE VIRTUELE
RONDLEIDING

D I T  I S  A N N I C K

EN DIT

IS HAAR

STALEN ROS

Annick en haar stalen ros zijn beste 
vrienden. Annick fietst elke dag 24 km 
om les te geven op onze school. 

Annick is superblij met de 20 fietsen 
die de school vorig jaar heeft 
aangekocht. Heel belangrijk, vindt 
Annick, want niet elke leerling heeft 
een fiets op school. Op excursie of 
in de les LO, met het fietspark van de 
school krijgen we élke leerling op de 
fiets, weet Annick. 

Zo wil Annick iets in beweging zetten. 

Annick is goed bezig.

Annick daagt je uit. 
Een reis naar Parijs 
met de fiets? 
Wie durft?

300 km 
4 dagen

W E E S  A L S  A N N I C K
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OOST, 
WEST,
INTER
NAAT
BEST

DONKERE GANGEN, STRIKTE REGELS 
EN STRENGE OPVOEDERS? THINK AGAIN! 
IN HET MMI STAAT INTERNAAT VOOR 
FUN DAYS. 

Bij ons kan een interne volledig zichzelf zijn: 

studeren én ontspannen in een toff e, huiselijke sfeer, 

een spelletje spelen of gewoon wat chillen in het 

clubhuis, tv-kijken in de living, een fi lmpje meepikken, 

toertjes lopen rond de vijvers of werken aan je sixpack… 

het is allemaal mogelijk. 

En het eten? Super-de-luxe! Of wat had je verwacht 

van een school met échte koks in huis en leerlingen 

die van koken hun beroep willen maken. We zorgen 

voor een positieve groepssfeer én voor mekaar. Samen 

maken we er een leuk verblijf van, waar iedereen later 

met veel plezier aan terugdenkt. En ook dit is goed 

om weten: bij ons verblijven ook kinderen van de 

lagere school. 

IEDEREEN WELKOM VANAF 
HET VIERDE LEERJAAR!

tuinfeest op het
internaat
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‘Onze grote droom: dat iedereen zich hier maximaal 

kan ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat onze in-

ternen het fi jn vinden op het internaat, dat ze zich thuis 

en veilig voelen. Dit betekent echter niet dat iedereen 

zijn zinnetje kan doen. Wij zorgen voor de nodige 

structuur en begeleiding. Maar we doen dit zeker niet 

alleen. We zien onszelf meer als partner van de ouders, 

de school en de externe diensten. Bij ons zijn ouders 

welkom op maandagmorgen. Ik ben hier altijd om hen 

te  verwelkomen als ze hun zoon of dochter komen 

brengen. Ik ben ook beschikbaar als er oudercontact is. 

En als het niet kan wachten, dan bel of mail je me maar.‘

Katrien Vandenabeele, internaatbeheerder

‘Nergens beter dan thuis, behalve op het internaat van 

het MMI dan, want er verblijven heel wat meisjes en jon-

gens die tijdens de schoolweek niet naar huis kunnen en 

van het MMI hun tweede thuis hebben gemaakt. Om er-

voor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt op school, 

staan wij – een ervaren en enthousiast team opvoeders 

– altijd klaar. We begeleiden de kinderen met school-

werk, zoeken naar leuke vrijetijdsactiviteiten en zijn al-

tijd bereikbaar voor een deugddoende babbel.’ 

Dieter, Elke & Michele, opvoeders

‘Elke dag een leuke dag, dat is hier het motto. Onze 

opvoeders vinden het écht belangrijk dat we succes 

halen. Daarom krijgen we hulp waar dat nodig is. Maar 

we leren hier vooral om zelf ons eigen leven in handen 

te nemen.  Naast de nodige studietijd is er zeker vol-

doende tijd om te ontspannen. In ‘Den Overkant’ kan 

je tv kijken, biljarten en tafelvoetbal spelen. Gewoon 

een babbeltje slaan kan ook, in het huis of in de tuin – 

misschien gaat dat daar nog beter. Op woensdag zijn 

er grote activiteiten. Niemand is verplicht, maar met 

meer is het zoveel leuker. Zo gaan we al eens bowlen, 

zwemmen, schaatsen, spelen in het bos of aan zee. Of 

een pretparkje meepikken, dat kan ook. Als we sugges-

ties of superleuke ideeën hebben, kunnen we altijd ons 

ei kwijt, want hier houden ze echt wel rekening met 

onze interesses.’

JD, interne 2de jaars

ONS MOTTO?
ELKE DAG EEN LEUKE DAG

“ZOALS HET
KLOKJE THUIS TIKT,

TIKT HET NERGENS”
ook in het internaat

“ZOALS HET

even genieten van het 

zonnetje op de binnenplaats

internen steunen elkaar...
we’ve got each other’s back

in de wandelgangen 
heerst er een toffe sfeer
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DE ZORGSTRAAT… 
OF ALL PLACES

Een grote zorg of klein probleem-
pje? Je wil het aan iemand kwijt? 
Dat kan – en dat is helemaal niet 
erg. De leerlingenbegeleiders 
zitten voor je klaar. Want weet 
je: kleine helden hebben ook 
superkrachten.  

JOIN THE TRAVELLING CREW

Elk jaar gaan we met een groep 
leerlingen op stage in het  
buitenland: Amsterdam, Groningen, 
Roemenië, Zwitserland. Kom, pak je 
valies, we zijn weg!

DAT IS ECHT KINDERSPEL!

The game is on. Elke middag 
verzamelt een bende joelende 
kinderen in De Centrale. Met twee 
of met meer? Om te winnen of – 
misschien belangrijker – gewoon 
om deel te nemen? Alles kan 
tijdens de spelletjesmiddag, elke 
middag van de week (behalve op 
woensdag uiteraard). 

ALLO KROKET!

Leraren met een hongertje durven 
al eens genieten van een lekker 
driegangenmenu mét bediening 
door de lokale Sergio Herman 
in het lerarenrestaurant. Voetjes 
onder tafel… mmmeer moet dat 
niet zijn voor een ‘goe noene’. 

GEZONDHEID! EN SMAKELIJK!

Geen zin in boterhammen? No 
prob! ’s Middags kan je bij ons 
heel lekker en heel gezond eten. 
De leerlingen van Restaurant 
& Keuken en de ‘grotere’ van 
Grootkeuken schotelen je elke 
dag een super-mega-healthy 
verse maaltijd voor. Gezondheid! 
En smakelijk!

SURVIVALGIDS
VOOR EXAMENS

Een bericht dat intussen  
vertrouwd in de oren klinkt. 
Cursussen en lesmateriaal aan de 
kant. Iedereen stopt met wat hij 
bezig was en begint te lezen. Elke 
maand is er zo’n leesmoment om 
even volledig op te gaan in een 
spannend boek, te grasduinen 
in een tof tijdschrift of lekker te 
ontspannen met een stripver-
haal… het kan allemaal. Leerlin-
gen, leraren, directie, opvoeders, 
onderhoudspersoneel… iedereen 
leest! Even collectief onthaasten, 
dat is pas samenhorigheid.

CULTURE,
WHAT’S 
IN A 
NAME?

JOIN
THE
CREW

CULTUUR

In onze school dekt cultuur 
alvast een heel grote lading.  
We schotelen de leerlingen een 
rijk en verrijkend aanbod voor: een 
brok theater, een vleugje poëzie, 
een streep muziek, een goede 
fi lm en zoveel meer. De cultuur-
dag? Het jaarlijkse hoogtepunt!

ALLO
KROKET
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“HET IS 11 UUR, DE START 
VAN ONS MAANDELIJKSE 
LEESMOMENT. IEDEREEN IN 
DE HELE SCHOOL MAG IETS 
NEMEN OM TE LEZEN. 
VEEL LEESPLEZIER!”



SURVIVALGIDS
VOOR EXAMENS

JAJA, IN EEN SCHOOL ZIJN ER 
OOK EXAMENS, EN DAN MOET ER 

GEBLOKT WORDEN. BEREID JE GOED 
VOOR EN PROBEER DEZE TIEN 

TIPS EENS UIT. ZE HELPEN JE 
DE EXAMENS TE OVERLEVEN.

JOIN
THE
CREW

Mayday!
1.
Leg iets lekkers – het mag ook lekker 
gezond zijn – na elk hoofdstuk in je 
cursus. Enjoy your snack!

2. 
Ga op tijd naar bed. Je hebt genoeg 
slaap nodig om alles te onthouden.

3. 
Drink melk en eet bananen, 
dat bevordert de concentratie – 
zeggen ze.

4. 
Hoe komt het dat je al die liedjes van 
buiten kent? Herhaling is het code-
woord. 

5. 
Leg je leerstof uit aan iemand anders.

6. 
Ruim je bureau volledig op. En zet je 
smartphone uit. Zo raak je minder 
snel afgeleid.

7. 
Aanduiden in fl uo mag, maar het 
werkt pas als je alleen de allerbelang-
rijkste dingen aanduidt. Je cursus is 
geen kleurboek hé.

8. 
Pauze is belangrijk: tijd om terug te 
denken aan je favoriete vakantiedag.

9. 
Een productieve dag gehad? Beloon 
jezelf (bvb. met een uurtje extra 
slaap). Niet veel gestudeerd 
vandaag? Geen dessert vanavond.

10. 
Laat je hoofd niet hangen, 
morgen is een nieuwe dag!

13



WAT IS CO-TEACHING 
NU PRECIES? 

GELDT DIT VOOR DE 
HELE SCHOOL?

WAT ZIJN DE
VOORDELEN?

Bij co-teaching werken twee leraars in één klaslokaal. 
Ze zijn partners en zorgen er samen voor dat de leerlingen 
de doelen van hun lessenpakket bereiken. Bij co-teaching 
is één plus één gelijk aan drie. Dat is wat hé…

O nee. We zijn gestart met de leerlingen in de B-stroom. 
In het eerste jaar krijgen zij de vakken Mavo, natuurweten-
schappen, Nederlands en wiskunde met twee leraars 
voor de klas. Voor de tweedejaars komt daar ook nog 
eens Frans bij. Ook in de A-stroom passen we het 
co-teaching-principe toe in de les Frans. We doen 
dit zowel bij de eerste- als bij tweedejaars. 

We kunnen beter inspelen op verschillende noden bij de 
leerlingen. We zien dat leerlingen veel makkelijker zeggen 
dat ze iets niet begrijpen. En dan legt één leraar het nog 
eens uit. Zo hoeft niemand zich ambetant te voelen. 
Leerlingen gaan ook veel zelfstandiger aan de slag. Ze 
krijgen opdrachten en moeten die uitvoeren. Zo werkt 
iedereen op zijn of haar eigen tempo, maar uiteindelijk 
haalt iedereen wel de eindmeet. Dat is toch de bedoeling. 
De leerlingen moeten bij ons ook vaker samenwerken. En 
we willen hen tonen hoe belangrijk dat is, door als leraars 
zelf goed samen te werken. Mooi toch? 
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 RUTE 

Leraars komen me 

sneller helpen als 

ik hulp nodig heb.

 LAETITIA 

Je kan kiezen wat je 
eerst doet en je wordt 
geholpen als je iets 
niet begrijpt.

Wel, doordat beide leraars vaak 
individueel uitleg geven en leer-
lingen elkaar helpen, gaat het er 
soms wat luidruchtig aan toe in 
de klas. Maar voor alles is er een 
oplossing. Er zijn koptelefoons 
beschikbaar en elk lokaal heeft 
een stille ruimte. Ssst…

 YUNA 
Ik verlies minder snel mijn concentratie omdat ik niet de hele tijd moet luisteren.

 IDESLIE 

Er zijn ook nadelen (lacht). 

Als ik niet doe wat ik moet 

doen, zien ze het sneller. Ze 

zijn dan ook met twee hé. 

 SHAYNE Het is leuk en de 
lessen vliegen voorbij!

Z�j� e� 
o�k n�g 
w�r�p�n�j�s�

WAAROM 
1 + 1 
SOMS 3 IS

???????????
Euh...
krijg ik dan 
dubbel zoveel
punten?

#leerzorgwerkt
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In het MMI willen we elke leerling laten schitteren. Meest-
al gaat dit vanzelf, soms is er wat hulp nodig. Elke leraar 
staat alvast voor je klaar. Niet alleen om de leerinhoud te 
bespreken, maar ook voor andere zaken kan je altijd bij je 
leraars terecht. En natuurlijk is er je klasleraar, die is je eerste 
aanspreekpunt. Met het hele schoolteam zijn we er voor jou 
en daar zijn we trots op.

Maar soms is dat niet genoeg en is er nood aan verhoogde 
zorg. Dan schiet team Leerzorg in actie. Heb je dyslexie, 
dyscalculie, autisme… en je kan wat hulp gebruiken, dan 
zoeken we samen naar de tools en hulpmiddelen om het 
leren en leven op school makkelijker te maken. Als dat nodig 
is, schakelen we ook gespecialiseerde organisaties in om je 
ondersteunen. 

#leerzorgwerkt

Veel werk ja, maar dat vergeten we allemaal als we leer-
lingen zien groeien. De glimlach van leerlingen en hun 
ouders als het wél lukt, is onbetaalbaar. En dat leert ons 
dat zorg krachtig maakt. Daarvoor zijn we nu eenmaal 
leer-kracht, nietwaar?

LEERZORG@STAGE
Ik volg vooral leerlingen uit de 3de graad die bij-
komende ondersteuning nodig hebben. De laatste 
jaren is het een gewoonte geworden dat leerlin-
gen samen met hun begeleider een document 
opmaken met hun kwaliteiten en hun noden, en 
met tips die hen kunnen helpen. Door de stage-
plaats te informeren, is er meer begrip – de eerste 
stap naar een (aan)gepast begeleidingsproces. 
Hilde Dujardin, leerzorger

E�N B�O�T�E V�O�
D� K�I�P�O�G
Een school draait rond leerlingen. En leraars, opvoeders 
en directeurs omringen hen. Maar wat zouden we zijn 
zonder het technisch personeel? 

Drie mannen en dertien vrouwen zorgen er elke dag 
voor dat de school proper en net is, én dat we op tijd 
koffi  e kunnen drinken. Diepe buiging.

Wekelijks Dat zijn ongeveer

fairtrade koffi  e 
wordt gemaakt?

kopjes.

Wist je dat...

240L 3000
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VAN BASISZORG TOT VERHOOGDE 

ZORG. NIET ALLEEN, MAAR SAMEN. 

MET ONZE EIGEN EXPERTS VAN 

TEAM LEERZORG, OF ALS HET 

NODIG IS MET HET CLB EN ANDERE 

ORGANISATIES. IN HET MMI ZOR-

GEN WE. EN DAT ZORGEN WERKT. 



 MEER VRAGEN OF TWIJFELS 
 OVER JOUW STUDIEKEUZE? 
 VRAAG DEZE VERHELDERENDE 
 OPLEIDINGSBROCHURE AAN. 

Mail naar administratie@mmikortemark.be
of vul het contactformulier in op 
www.mmikortemark.be/content/contact

Margareta-Maria-Instituut Kortemark, 

Handzamestraat 18, 8610 Kortemark

www.mmikortemark.be

BEZOEK ONZE
NIEUWE WEBSITE

Waar ben je goed in? Wat interesseert je? Hoe sta je tegenover studeren? 
Wist je dat je dat zelf online kan testen? Dat kan je hier: 
onderwijskiezer.be/ilike_basic/ of hier onderwijskiezer.be/istudy_basic/

In het MMI bieden wij je alvast een brede eerste graad met keuzes die 
aansluiten bij je talenten en interesses. Keuze uit Economie, Latijn, Moderne 
vreemde talen (met Frans, Engels en Spaans), Creatieve en sociale vorming, 
Sport en sportspecialisatie tennis, Stem (technieken en wetenschappen).

Tegen het einde van het tweede jaar heb je al een veel scherper beeld 
van wat je verder wil studeren en kan je opnieuw heel wat verschillende 
richtingen uit.

250 kg frietjes
15 kg gekookte ham 
1000 tijgerbroodjes
15 kg ijsbergsla
1000 hamburgers
60 grote focaccia-broden 
20 kg gemalen kaas
25 liter ketchup
10 liter mosterd
1000 desserttaartjes

Stra� e jongens en meisjes hé, 
die koks van het MMMMMI…

BE A PART OF
OUR ONLINE
COMMUNITY AND
FOLLOW US ON

WEET JE WAT 
ONZE JONGE 
KOKS VORIG 
JAAR OP DE 
THEMADAG 
KOOKTEN VOOR 
1150 MENSEN? 

WE OFFER YOU 
FOOD FOR THOUGHT

OP SCHOOL ÉN OP INTERNAAT

VRIJDAG 24 APRIL

19.00 U
INFO EERSTEJAARS 

19.30 U
INFO ALLE ANDERE JAREN

20.00 U
RONDLEIDING
OOK IN HET INTERNAAT

OPENDEURDAG

INFOAVOND

ZONDAG 26 APRIL

VANAF 11.00 U 
APEROTIME

11.15 – 13.00 U 
LUNCH VOOR GROOT (18 EURO) 
EN KLEIN (7 EURO)
VOORAF INSCHRIJVEN

13.00 – 18.00 U
ONTDEK, PROEF EN BELEEF 
WAAR MMI VOOR STAAT
ALLE DETAILS OP ONZE SITE

IN DE JUISTE
RICHTING

No Sweat,
   No Glory!

Veel!


