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MAKE
Y   UR
CHANGE

Een nieuwe school. Spannend, zo’n verandering. 
Nieuwe stappen zetten en je blik op de wereld 
verruimen. Leren en vooral veel ontdekken, over 
de wereld, maar sowieso ook over jezelf. Want 
je moet het zelf doen – al helpen wij je daar wel 
graag bij. 

De toekomst vraagt om jongeren die flexibel 
kunnen omgaan met de uitdagingen die een 
snel evoluerende samenleving stelt. 
Om kameleons die zich kunnen aanpassen 
aan hun omgeving en specifieke situaties. 
Om kleurrijke figuren die het verschil maken …

Dat leren we je op het MMI. We reiken je de 
kennis en tools aan om te groeien, je eigen weg 
te vinden. En het mooiste is: op onze school mag 
iedereen kleurrijk zijn én ‘blenden’ op zijn eigen 
unieke manier. Wat jou bijzonder maakt, maakt 
ook onze school bijzonder.

Daar gaat dit magazine over. Want ‘making your 
change’ of evolueren en groeien, is de eerste stap 
naar ‘making your mark’ (doing something great, 
having an impact on the world, achieving success, 
making people notice you). We willen je zó 
vormen en begeleiden dat je, waar je ook komt, 
een verschil maakt. En ook kleur brengt!

In dit magazine vertellen we je graag wie we zijn 
en waar we voor staan. Blader. Lees. Ontdek. En 
belééf het MMI. Nu al op papier. Straks ook in 
levenden lijve. Je bent welkom! 

“ A CHAMELEON 
CAN CHANGE ITS COLOUR,
BUT NEVER ITS SKIN “ 

KOEN CORNETTE
LOGISTIEK
DIRECTEUR

to new adventures
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Alle kleuren van de regenboog
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.

Zonder vooroordelen. Niet viseren,
wél elkaar motiveren!

Met de skills van de kameleon
Leren binnen en buiten de school(m)uren,

in de klas, via het scherm of zelfs op de
werkvloer … Op het MMI zorgen we ervoor

dat je alle kansen krijgt om te leren,
te experimenteren en al je kleine en grote

toekomstdromen waar te maken.

Toch even zwart voor je ogen?
Dan zorgen we voor kleur! Of het nu gaat

om ADHD, 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. Samen komen

we er wel uit!
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MAKE YOUR CHANGE

AND 
COLOUR

YOUR
FUTURE

“ Sometimes 

all you need 

is a little 

splash of colour ”
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Felipe Leite Santana De Oliveira

OKAN

Olá, eu sou Felipe e sou do Brasil. Of in het Nederlands: mijn naam is 

Felipe en ik kom uit Brazilië. Ik volg les in de OKAN-klas. Makkelijk is anders, 

maar we komen er wel. Mijn Engels is momenteel even goed als mijn Nederlands. Je 

weet toch dat Brazilianen enkel Portugees spreken? Voorlopig is Google Translate dus nog 

mijn beste vriend. Mijn ouders besloten deze zomer om naar België te verhuizen. Brrr … Dat is 

wennen. Op de speelplaats ben ik die met de winterjas als het 20°C is. Zeg, jullie voetbalelftal – 

os demônios vermelhos, zoals ik ze noem – kunnen er wel wat van, maar geef mij maar ónze 

voetballegendes: Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Neymar … Wat leuk dat jullie hier ook carnaval 

vieren, al gaat het er in Brazilië wel wat zotter en kleurrijker aan toe. Toch voel ik me hier 

al behoorlijk thuis!

Ik ben Mattice, en ik volgde jaren les in het VTI – de harde 

sector, weet je wel. Maar op een dag vond ik de school van 

m’n leven ;-). In het MMI kon ik Jeugd- en gehandicaptenzorg 

volgen. Wat een verandering! Het MMI is oorspronkelijk een 

meisjesschool en dat voel je nog. We worden heel goed 

begeleid, op vlak van leren, maar ook sociaal-emotioneel. 

Misschien is de focus op dat laatste soms een beetje té. Haha, 

nee, de leraren zijn echt wel ça va hoor. En mijn toekomst? 

Ik denk eraan om nog een zevende jaar te volgen: Se-n-Se 

Internaatswerking. Werken met jongeren lijkt met wel wat. 

Mattice Vandorpe
6J

Spannend hé, een nieuwe school.Die eerste schooldag, maakt dat je wat zenuwachtig? Da’s heel normaal, maar helemaal niet nodig. Het zal je lukken, beloofd! Die eerste schooldag is zo  goed geregeld dat je je niet alleen hoeft te voelen. En weet je, saai staat niet in  ons woordenboek.  MMI, da’s maxiplezier!  

Verandering, het voelt vaak als een uitdaging. Soms is het dat 
ook. En ja, soms is het springen. Maar als je het bekijkt als een 
avontuur, met ook heel veel nieuwe kansen, dan leer je ook veel 
over jezelf en ontdek je dat verandering niets is om bang voor 
te zijn. Integendeel, er gaat weer een nieuwe wereld voor je 
open … Welkom in het MMI! 

to new adventures
yes Say



5

lifehacks
School

Je krijgt zo zin om eraan te beginnen. Toch?

WITH A LITTLE HELP FROM …
De kleren, schoenen en accessoires in je kast zitten vol verhalen. 
Ze waren erbij tijdens bijzondere, belachelijke, hilarische, 
pakkende momenten. Er hangen mooie herinneringen aan vast. 
Maar nu tijd voor iets nieuws, toch? 

Stop! Niet zomaar weggooien hoor. Tijdens de Europese week 
van de afvalvermindering kan je je leuke, maar afgedankte spullen 
afgeven. In ruil krijg je een stempelkaart waarmee je een ander 
kledingstuk (of iets anders) kan kiezen in de winkel Share&Shop.

WATER UIT DE KRAAN
Wist je dat er meer dan 150 miljoen ton plastic in 
onze oceanen drijft en dat er elk jaar 5 tot 12 ton 
bijkomt? Dat is ongeveer 12 keer de oppervlakte 
van Vlaanderen bedekt met plastic. Cijfers die 
doen duizelen. Slokje water?

We kopen het liefst water in plastic flessen, maar 
het water dat uit onze leidingen stroomt, is best 
gezond en absoluut drinkbaar. Dat weten we in 
het MMI al lang. Wij hebben waterfonteinen in het 
leerlingenrestaurant waar zowel plat als bruisend 
water uitkomt. Wij vullen glazen MMI-flessen 
en geven een rondje. In plastic bekers? Heiligschennis! 
In herbruikbare MMI-bekers natuurlijk. Santé!

YOUTH FOR CLIMATE
Zeg Greta en Anuna, ook onze 
jeugd is bezorgd over het klimaat. 
In de integrale opdrachten 
kwamen twee klimaatcoaches van 
GoodPlanet Belgium langs om 
een dag met de klassen  
4S te werken. 

Radio 2 liet de actie niet 
passeren en maakte er een 
reportage over. En die kan je 
hier beluisteren.

LIFEHACKS, JE KENT ZE WEL, DIE 
HANDIGE WEETJES DIE HET DAGELIJKSE 
LEVEN EEN STUK LEUKER, MAKKELIJKER 
OF BETER MAKEN. ZO ZIJN ER OOK WEL 
WAT OP ONZE SCHOOL. 

THERE’S NO PLANET B

DUURZAAMHEID
expeditie

SLIMME LOCKERS
Sleutels, wie vergeet of verliest ze eens niet? 
En dan die hopeloze zoektocht naar dat 
reservesleuteltje. Verleden tijd op het MMI. 
Onze kluisjes open je met je studentenkaart. 
Slim hé. 

LICHT GEPAKT
Gedaan met zware boeken, dikke kaften 
en een grote pennenzak. Voortaan ‘zweef’  
je rond op school, met een lichte rugzak 
en een laptoptasje. Of van slenterbui naar  
go-go-go-modus.

EZELSBRUGGETJES
WISKUNDE – ASSENSTELSEL
Bekijk je nu eerst de verticale of eerste de 
horizontale as? Denk: eerst lopen en dan de 
lift. Dus: eerst de horizontale, dan de verticale. 

ENGELS – VERSCHIL AM EN PM
Doe het zo: AM = akelige morgen (dus voor 
de middag) en PM = prettige middag.

NEDERLANDS – TAUTOLOGIE
Gratis en voor niets, open en bloot, vast en 
zeker … Om te onthouden wat dat is, denk 
dan: T=T of twee keer dezelfde betekenis dus. 
 
GET ORGANIZED!
Vrijdagavond basketbaltraining. Zaterdag 
muziekles. ’s Middags op bezoek bij oma en 
opa. Zondag naar de Chiro. En je schoolwerk 
dan? Gewoon een kwestie van goed 
organiseren. En dat kan je leren!

Moeite met planning? Verlies je snel de 
tijd of je taak uit het oog? Of ben je 
gewoon chaotisch? 

Op onze school besteden we veel aandacht 
aan ‘leren’ plannen. En dat kan ook best  
leuk zijn!

 How to make a bullet journal?



Wat is het MMI? Een school. 
Da’s waar. Misschien wel kort 

door de bocht, want het MMI is 
zó veel meer dan een school.  

Al zeggen we het zelf …

We dromen van een school waar 
leerlingen goesting hebben om te leren, 

en waar ze geprikkeld worden om het 
beste van zichzelf te geven. 

Een school waar ze vaardigheden 
ontwikkelen om de uitdagingen aan te 
gaan die de maatschappij vandaag en 

morgen stelt. 

We geven onze visie vorm met 
alle leerlingen en hun ouders, 

en iedereen die bij onze school 
betrokken is.

We geloven in een school waar 
christelijke waarden de basis vormen 

voor respectvol samenleven, waar 
heldere afspraken dat samenleven 

mogelijk maken. 

We staan voor onderwijs dat kwaliteitsvol 
en levensecht is, dat gedragen wordt 

door professionele teams en dat innovatie 
omarmt en stimuleert. 

We willen een warme school zijn waar 
iedereen zich thuis en verbonden voelt, 
waar we zorgzaam zijn voor elkaar, waar 
we kansen bieden om te groeien en oog 

hebben voor elk talent. 

We willen een school zijn die breeddenkend 
is, die openstaat voor alle leerlingen, die 

diversiteit omarmt en daarom ook grenzen 
durft te verleggen. 

MEER DAN EEN SCHOOL

“Keitoffe tijden beleefd met mijn maat 

op internaat.”

“Mijn dochter leerde er hoe ze moet 

denken, niet wat ze moet denken!”

“Lessen voor het leven geleerd.”

“Als kind speelde ik met zo’n scheikundedoos.  

Nu doe ik dat gewoon in ’t echt, tijdens de lessen STEM.”

“Door de leraren van Jeugd- en gehandicaptenzorg 

leerde ik dat mensen met een beperking mensen met 

mogelijkheden zijn. Een andere bril dus!”

“Trein en bus, op een zucht van de 

school. Da’s handig.”

“Hier hebben ze een hart voor ieders talent(en).”

“MMI is een school waar iedereen welkom is. 

O jawel. Ik voel me hier wel in mijn vel.”

“Atletiek op 
woensdagnamiddag?  

Een winner!”

Of hoor je het liever van iemand anders? 
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GEEN GRIJZE MUIZEN, 
WEL ALLEMAAL

RAINBOW UNICORNS!
MMI heeft talent. Op de schoolbanken, 
maar ook daarnaast. We moesten dan 
ook niet ver zoeken om leerlingen te 

vinden die graag het beste van zichzelf 
geven in heel uiteenlopende hobby’s. 

Allemaal kleurrijke mensen …
Lewisia Hobi Katch, OKAN 
Hiphop
Ik ben gek op hiphop, rapmuziek 
en Afrikaanse ritmes. Dansen zit 
in mijn bloed en ik hou enorm 
van de manier waarop woorden en 
muziek samenkomen in een lied. Mijn 
vriendinnen dansen niet zo graag, maar 
komen wat graag kijken als ik thuis de 
deuntjes van Cardi B of Lil Nas X opzet.

 
Andres Verhelst, 6G
Re-enactment
Ik ben geboeid door de Wereldoorlogen. Ooit 
vond ik in Bastogne een oude oorlogshelm 
met mijn metaaldetector. Sindsdien breidde 
ik mijn verzameling oorlogsattributen steeds 
verder uit. Ik ben ook lid van Frontleven 
40-45, een re-enactmentvereniging. Dan 
organiseren we weekendjes waarbij we ons 
in 1943 wanen. Zonder gsm dus. 

Kobe Lins, 2B3
Stickers maken
Het is mijn grote droom om later het 
bedrijf van mijn ouders over te nemen, 
gespecialiseerd in textielbedrukking, stickers 
en belettering. Stickers maken? Een makkie! 
Ontwerpje maken in Illustrator, doorsturen 
naar de plotter, het vinyl ‘pellen’ en 
vervolgens applicatietape erop. Met deze  
job blijf je graag plakken op je werk ;-).

Yana Helsmoortel, 6J
Diepzeeduiken
Ik voel me net een vis in het water, maar 
wel díep in het water. Je vindt me 15 meter 
onder het wateroppervlak in de Noordzee, in 
meren, steengroeves of in een speciaal bad. 
Duiken kreeg ik met de paplepel – en heel 
wat zout water – naar binnen. Zalig genieten 
van de onderwaterwereld met enkel het 
geluid van je eigen ademhaling.

 
Mattice Vandorpe, 6J
American football
American football is de beste sport ter 
wereld. Ik speel bij de Izegem Tribes, de enige 
Vlaamse ploeg in eerste divisie. Mentaal en 

fysiek moet je wel tegen een stootje kunnen, 
maar wat een ontlading tijdens de match! 
Hier niet zo populair als in de States, maar 
het is wel cool om een witte raaf te zijn in de 
Belgische sportwereld. 

Ian Ampoorter, 2A8 
Motorcross
Velen dromen ervan, maar ik rijd bijna elke 
dag met een motor. En neem zelfs deel aan 
verschillende wedstrijden in verschillende 
landen. Piece of cake, hoewel de races zelf 
soms loodzwaar zijn. Mijn palmares dikt 
ondertussen mooi aan: ik werd al 2 keer 
Belgisch kampioen. Gas geven! 

Liese Denayer, 5M
Tekenen
Kriebelen en krabbelen op papier en daar  
iets moois van maken, tekenen heet dat.  
Dat brengt me rust, vult mijn vrije tijd op en 
beurt me op als ik me slecht voel. Weet je  
wat het allerleukste is aan mijn hobby?  
Ik wek mijn fantasie tot leven en laat je 
meegenieten van wat zich in die wondere 
wereld in mijn hoofd afspeelt. 

Quinten Duyck, 2A1
Jeugdbrandweer
Brandjes blussen, letterlijk, dat is wat ik wil 
doen als ik groot ben. Enkel als het nodig is 
natuurlijk, en liefst zo weinig mogelijk. De 
ervaring die ik nu bij de jeugdbrandweer 
opdoe, komt later zeker van pas: hoe blus je 
een huis-, tuin- of keukenbrand en hoe pas 
je EHBO toe zoals het hoort? Je zou me eens 
moeten zien in mijn uniform!

Femke Aernoudt, 6M
Modellenwerk
Modellenwerk heeft voor mij geen geheimen 
meer. Een vriend schreef mij in en een 
nieuwe wereld ging open. Straks win ik 
Queen of the Models misschien wel. Mijn 
droom kwam alvast uit: poseren, fotoshoots 
en fantastische mensen in het modewereldje 
leren kennen. Komaan fotograaf, shoot me! 

Loeka Annemans, 4R
Cosplay
Wat cosplay is? Costume play, kort gezegd is 
het performance art waarbij je gebruikmaakt 
van kostuums en accessoires om een 
bepaald personage uit te beelden, meestal 
een anime-karakter. Het komt overgewaaid 
uit Japan. Voor wie ooit al hoorde van 
Monotaro, Todoroki en Yumeko, wel, ik 
‘cosplay’ hen.

BEZINT
eer ge begint

Van druk-druk-druk  
naar rust-rust-rust

In ons jachtig leven is het goed om af en 
toe tijd te nemen om even stil te staan. Om 
dankbaar te zijn. En om te delen met elkaar 
wat we anders liever voor onszelf zouden 

houden. De jaarlijkse bezinningsdag is zo’n 
moment om tot rust te komen. 

Een beetje als de zon zoeken na of tijdens een 
regenbui en een regenboog spotten. Dat is 

altijd magisch. Geen regen? Dan maak je toch 
gewoon je eigen regenboog: zoek in elke kleur 

(rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en 
violet) een voorwerp en breng die samen. 
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DAT IS GEEN STRAF. INTEGENDEEL. HET INTERNAAT, DAT IS EEN 
COCKTAIL VAN MASSA’S PLEZIER, VRIENDEN VOOR HET LEVEN EN 

VEEL LEKKER ETEN (MET DANK AAN DE KOKS EN HUN LEERLINGEN). 
EEN PLEK WAAR JE JE OOK THUIS VOELT, WEG VAN HUIS. 

OP INTERNAAT

In 1981 zetten de eerste jongens hun 
stappen in onze school – 5! waren het er. Ze 
volgden de richting Bijzondere jeugdzorg en 
werden vervolgens onze eerste opvoeders. 
Ook op het internaat zelf veranderde er heel 
wat: de chambrettes werden echte kamers 
en de zusters verdwenen uit beeld. Wat 
achterbleef? Mooie herinneringen, maar ook 
straffe verhalen.

“ Het uitstapje naar het 
maisdoolhof, haha. Drie 
internen waren het noorden 
kwijt – of de weg. Een 
telefoontje naar Dieter op 
’t internaat om dat te laten 
weten. Uiteindelijk heeft de 
boer die de mais plantte hen 
teruggevonden. Veilig terug 
thuis – of op internaat – 
maar later dan verwacht. 

“ Op een nacht, weet je nog … 
Een venster was niet goed 
gesloten en waaide open in 
het midden van de nacht. 
Dat vond dat meisje zo 
creepy dat ze met matras en 
al verhuisde naar een andere 
kamer om daar op de grond 
te slapen. Kamperen op ’t 
internaat, het gebeurt. 

“ Het internaat wordt wel 
vaker omgetoverd tot 
beautysalon. Wat is er fijner 
dan een gezichtsmasker 
met verzorgende werking? 
Eén keer liep het mis … 
Het masker bleef zo hard 
kleven dat het er met veel 
moeite moest afgepeuterd 
worden. Speciaal gezicht, 
dat ‘verzorgde’ gezicht. O ja, 
do not try this at home. 

Sommige verhalen 
vragen gewoon om een 

onderduikplan. We trokken 
naar de zolder van het 
internaat op zoek naar 

wilde verhalen van enkele 
‘moodmakers’.

bye
bye

TERUG
IN DE TIJD

STRAFFE
VERHALEN

?
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Gebakken patatjes
Een dagje aan zee

Radio MNM
Zomer

Instagram
Lange broek

Dauwtrip
Busrit

Kamperen

Een verse pistolet
Pretparkbezoek

Radio MMI
Winter

LinkedIn
Kleedje

Nachtspel
Fietstocht

Slapen in ‘t internaat
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Katrien
Maak kennis met 

Katrien is de coördinator van het 
internaat. Maar ze is heus niet alleen na 
vier uur op school te zien. Ook overdag 
vraagt ze aan al haar internen hoe het 

met hen gaat. Tijd om de rollen om 
te keren. Voor één keer stellen wij de 

vragen …

DIT DATof P
LA

Y
LI

ST
Spotify
Scan de code en 
luister naar onze 

speellijst vol kleur. 

Of zoek 
‘Zeg het met kleur’ 

op Spotify.

Niets om over op te scheppen, gewoon doen.

Na een hele dag (of toch een namiddag) op een muffe 
kamer tussen stoffige boeken (of neen, laptop vol 

chipskruimeltjes) kan een portie verse zuurstof wonderen 
doen. Spreek af om samen een wandelingetje te maken. 

Een beetje beweging in die stramme spieren, verse lucht in 
die longen en je bent weer helemaal tiptop!

En hop, nog een toptip: spreek vooraf af hoe lang dat 
wandelingetje mag duren, zo vermijd je té lange pauzes.

Luchtje scheppen
STUDIETIP



K*TCORONA – SORRY, HET MOEST ER EVEN UIT. 
HET VIRUS DAAGDE ONS UIT, OP ALLE VLAKKEN. 

WE HADDEN GEHOOPT DAT ALLES SNEL WEER ‘HET 
OUDE’ ZOU WORDEN, MAAR DAT WAS BUITEN DAT 

VERVELENDE, ZIJN-EIGEN-GOESTING-DOENDE 
VIRUS GEREKEND. WE KIJKEN NOG ALTIJD UIT 

NAAR HOE HET WAS. EN TOCH … DE UITDAGINGEN 
WAAR WE VOOR STONDEN, BRACHTEN OOK 

VERNIEUWING. EN DA’S OOK NIET MIS!

Uit 
onderzoek 

blijkt
…

Welzijn

Omdat de maaltijden in het 
leerlingenrestaurant niet 
konden doorgaan, maar 

onze leerlingen Grootkeuken 
wel moesten leren koken, 
werden ze de makers van 
takeawaymaaltijden. Vorig 

jaar al. En dit jaar doen ze dat 
gewoon opnieuw. De leraren 

zijn de gelukzakjes!

De leerlingen van het 4e jaar Humane 
wetenschappen werkten mee aan een 

onderzoek van de lerarenopleiding van 
Vives Kortrijk. Een onderzoek naar … 
de impact van de coronacrisis op het 

onderwijs. Wat blijkt?

Jongens scoren lager op 
welbevinden tijdens de lockdown 

in vergelijking met de meisjes.

Algemeen geven leerlingen 
zichzelf 6,5/10 voor welbevinden 

tijdens de lockdownperiode.

Dichter op afstand 
Anders dan anders, die 

gedichtendag. Geen meet 
& greet, geen selfies, geen 
handtekeningen, maar wél 

genieten van gedichten. 
Op het scherm weliswaar. 

Tijdens de Vlaamse 
poëzieweek brachten  

7 bekende personen een 
vleugje poëzie, helemaal 
‘for free’. MMI en poëzie, 

dat rijmt.

Lekker(s)
meenemen Gedichtendag
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EVERY CLOUD
HAS A SILVER

LINING
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Ook tijd voor hilariteit!

ICT-skills

Mama die meedanst 
tijdens de muziekles

Een kat die op 
de schoot springt

Mama die een hapje
presenteert tussendoor

Mopperen terwijl de 
micro aanstaat 

Wat de leukste 
online ervaring was? 

Eén studente antwoordde
dat ze dankzij draadloze 

oortjes nog steeds 
de leraar kon horen 

toen ze naar het toilet ging. 

Als haar microfoon 

maar uitstond

 Leerlingen geven zichzelf 
gemiddeld 6/10 voor ICT-vaardigheid. 
Ze kijken wel YouTube, maar het zelf 

ook effectief gebruiken, is nog iets anders. 

 20% van de leraren 
schat zichzelf lager in wat 

ICT-skills betreft na de lockdown. 
Daarentegen heeft 61,5% 

wel een positief effect ervaren.

ONLINE
LES

VOLGEN

De impact 
van de 

coronacrisis 
op het 

onderwijs

Have a seat!
We steken het niet onder stoelen of 
banken: op het MMI zitten we niet 
stil. Deze stoel/kruk is goed voor 

buik- en rugspieren. Je raakt er (soms 
ongewenste) energie mee kwijt. Of 
het geeft je bakken energie. Het is 

maar hoe je het bekijkt. In elk geval, 
please, have a seat. 
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Op het MMI willen we zo 
weinig mogelijk straffen, 

maar soms is het toch nodig. 
Dan gaan we die straf zo 
snel mogelijk geven: snel 

werkt beter dan zwaar. We 
veroordelen altijd het gedrag 
en niet de persoon. En vooral: 
na de straf begint de leerling 

weer met een propere lei. 
Voorbij is voorbij. 

Het model met 4 lades deelt 
overtredingen op in  

4 categorieën. Elke categorie 
staat voor een bepaalde vorm 
van ongewenst gedrag. In elke 

lade zitten dan maatregelen 
om gepast op dat soort gedrag 
te reageren. We zijn er dit jaar 

mee gestart en we voelen:  
dit gaat de goede kant op. 

Straf hé! 

Monique D’Aes, een madam 
uit het GO!, ontwikkelde een 
methode om overtredingen 

in kaart te brengen en er 
vervolgens op een gepaste 
en menselijke manier op te 

reageren.

Winterdip, 
coronamoeheid, niet 

content met je lijf, boel 
met je lief, pesten in 

de klas … Zucht. Vloek 
(binnensmonds). Ga naar 

de Zorgstraat, daar zit 
altijd iemand die naar jou 
kan luisteren. En vind hier 

een reeks apps en sites 
die jou misschien wel 

vooruit kunnen helpen.

HEY, 
ÇA VA?

Herkenbaar? Het is een beetje de gewoonte om te vragen hoe het gaat 
zonder daar echt een antwoord op te krijgen. Daar doen we niet aan mee! We 
willen écht weten hoe het met je is: ‘Hoe gaat het in de examens?’ of ‘Hoe is 
het nu met je papa?’ En dan nemen we de tijd om naar je te luisteren. Onze 
Zorgstraat is dé plek bij uitstek om je verhaal te delen. Op elk moment van de 
dag, zelfs tijdens de middagpauze, zit daar iemand die jou serieus neemt. 

Uit onderzoek van de Vlaamse Jeugdraad 
blijkt dat een gebrek aan psychisch welzijn 
bij 38% van de jongeren voor een negatief 
effect zorgt op hun schoolwerk, sociale 
leven en/of hobby’s. Daarom willen wij 
met onze school hier extra op inzetten. 
We willen jongeren een veilige plek bieden, 

waar ze hun verhaal kwijt kunnen en steun 
vinden als het (te) moeilijk gaat. Je niet 
goed in je vel voelen, dat is hier geen taboe. 
In de Zorgstraat (met zijn vijf huizen) is er 
altijd tijd en plaats om daar over te praten. 
Wanted: positive vibes!

Ça va, ça va. 
Met jou?

Ja ça va hé.

KORTEMARK

ZORGSTRAAT 5

Het nieuwste ‘huis’ in onze straat. Waar 
vroeger het openleercentrum zat, komt 
nu een polyvalente, extra ruimte voor 
Zorg. Een stille ruimte en rustplaats 
waar leerlingen even op adem kunnen 
komen. Je kan er ventileren bij een 
leerlingenbegeleider of een herstelgesprek 
voeren. En soms kan iemand die het te 
bont maakt er ook even kalmeren.  
Do. Not. Disturb. Oké?

STRAFBELEID? OF STRAF BELEID?

ZO GAAT
HET GOED, 

ZO GAAT
HET BETER
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SPORT OP SCHOOL JEUGDBEWEGING

STAP VOOR STAP

Daar gaan we! Wandelen was niet alleen dé activiteit in 
coronatijden, het is nog eens goed voor de geest ook. 
Je kan het alleen doen (om te bezinnen) of je kan het 
samen doen (met je lief of een maat).

We voelen ons ook wel in ons vel over de 
middag en op woensdagnamiddag. Voetbal, 
volleybal, loopwedstrijden, MMI tekent present 
over het hele (West-)Vlaamse land. En de 
wereldbeker voetbal in 't klein, heet bij ons de 
MMI-CUP, in goede banen geleid door een 
professionele ref – aka opvoeder. Wel in je vel 
met een flinke dosis fairplay, meer moet dat 
niet zijn.

ONZE MMI-RUN
Wat begon als een gekke hersenkronkel 
van een LO-leerkracht, werd MMI-waar-
heid: alle klassen sprokkelen tijdens de 
Vlaamse loopweken voor scholen zoveel 
mogelijk kilometers bij elkaar. Zelden zoveel 
beweging gezien in en rond de school. Een 
beetje gek zijn is gezond. 

Tijdens de Dag van de Jeugdbeweging is 
er op de speelplaats traditioneel heel wat 
getouwtrek of touwgetrek of hoe je ‘t ook 
wil noemen. In uniform welteverstaan: 
Chiromeid, Scoutsboy of KSA’er, de 
uniformpjes lopen er die dag broederlijk  
– en zusterlijk – naast elkaar.

GEËNGAGEERD,
DA’S NIET VERKEERD

RODE NEUZEN

Het goede doel is nooit ver 
weg in het MMI. Meestal 

koppen we de bal binnen, via 
allerlei acties waarvoor zowel 
leerlingen als leraren graag de 
handen uit de mouwen steken. 

Van koekjesverkoop over 
carwash tot CoMMIdy Night, 

of het nu de Rodeneuzenweek 
of de Warmste Week is, één 

ding is zeker: MMI doet mee! 
LEERLINGENRAAD

‘t Parlement in ‘t klein, dat 
moet de leerlingenraad zijn. 
Geëngageerde jongens en 
meisjes die van alles voor 
elkaar proberen te krijgen 

om het welzijn van hun 
medeleerlingen te verbeteren. 

Al jaren realiseren ze 
fantastische plannen alsof ze 

voor henzelf zouden zijn – dat 
zijn ze ook een beetje.

Wat is me dat? Nieuwe 

banken op
 de speelp

laats?

Merci, leerlingenraad!

Muziek op de speelplaats op vrijdagmiddag
Goed gedaan, gasten!

Zet je gsm uit of 
minstens op stil

Neem een koekje of 
fruitje mee tegen de 

honger

Vergeet je  
drinkfles niet

Zet een rustig 
muziekje op 

Adem diep in en uit 
en laat de lucht je 

longen vullen

Blijf dit herhalen,
of je tocht loopt 

verkeerd af ;-)

ENKELE TIPS:
1 2 3 4 5 6

13
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LUCKY NUMBER SEVEN

Onze zevendes, allemaal leerlingen van 18 lentes of 
(een pak) ouder, kunnen tussen de middag of tijdens 
een ander vrij moment terecht aan de overkant van 
de straat, in de zevende hemel. Toepasselijke naam, 

vind je ook niet? 

Gezellig kletsen binnen of buiten met je lot-, soort- 
en leeftijdsgenoten, een straaltje zon meepakken 

buiten op het terras of in de tuin, of een stukje Netflix 
kijken met een frisdrankje uit de automaat, het kan 

allemaal in de 7e hemel. 

Stel je dat 
op prijs?

Samen  

KAMELEON,
OOK IN TALEN

HALLO, BONJOUR, OLA!

In Hollywoodfilms spreekt men misschien 
altijd Engels maar we weten allemaal dat dat 
in het echte leven niet het geval is. Bij ons op 

school kan je geschiedenis in het Frans volgen 
en ook Spaans is een vak. Bienvenido! Want 

meertaligheid is een troef.

Of er dan geen les in het Engels gegeven 
wordt? O jawel, les krijgen in ’t Engels, dat 

valt in de smaak! Veel jongeren willen graag 
een zaakvak als geschiedenis of sociale 

wetenschappen, in een andere taal volgen dan 
het Nederlands. Zo leer je al doende Engels. 

OOK IN DE PRAKTIJK …

Normaal gesproken gaan we ook op 
buitenlandse stage (naar Nederland, Roemenië 
en Zwitserland) maar corona stak daar al twee 

jaar op rij een stokje voor. Straks misschien 
wel weer? In elk geval, zo’n buitenlandse 

stage staat keimooi op je cv. Je toekomstige 
werkgever weet daardoor meteen dat jij je 

vlot aanpast, goed in een team kan werken en 
verantwoordelijkheid durft op te nemen. 

Als dat geen meerwaarde is!

 op reis

“ Soms wou ik dat je een 
kampvuur kon bewaren in een 
doosje zodat je het gelijk waar 

kan opendoen om gezellig 
samen te zijn.

“ Op kamp? Dat is grenzeloos 
plezier – ook al blijven we 

binnen de grenzen van België!

“ Luidkeels meebrullen met dat 
lied, alleen op kamp durf ik dat.

“ Op kamp gaan, dat is spelen, 
lachen, zingen, veel en lekker 
eten, dansen, klimmen, vallen 
en … je pijn doen. Maar dat 

littekentje van die keer dat ik 
op een piket viel, dat koester ik 

voor de rest van mijn leven.

“ Ooit al eens je hart uitgestort 
aan de oevers van de Ourthe 

tegen een nieuwe vriendschap 
die je in d’Ardennen 

ontmoette? Op kamp kan dat!

“ Op kamp zetten zowel de 
leraren als de leerlingen een 
andere bril op (we hebben 
er dit jaar een stuk of 110 

voorradig) waarmee je elkaar 
op een heel andere manier ziet. 

“ Geen meneer of mevrouw, 
geen leerling uit klas zoveel, 
neen, kamp is vakantie, no 

stress en veel fun. 

“ Wakker word je niet met een 
wekker of het geluid van een 

whatsappje, ontwaken op 
kamp doe je met het geluid van 
tientallen koeien die luidkeels 

loeien rond een uur of vijf. 
Vrij vertaald: draai je nog een 
keer, het ontbijt wordt pas om 

halfnegen geserveerd.

Schoolkamp
Tien dagen op kamp met je schoolvrienden en -vriendinnen, 

woorden volstaan niet om te beschrijven, al wagen we toch een 
poging. Meegaan is de beste manier om het te begrijpen. 
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Hoe komen wij best naar school?

We zijn pro duurzaamheid. Zo 
promoten we graag de trein, mét halte 
in Kortemark, en de lijnbus. We 
hebben ook twee eigen schoolbussen
– splinternieuw en supercomfy. 

Met de fiets kan natuurlijk ook. Onze 
school ligt nu in een fietsstraat – dat is 
nieuw! Opvallen is wel het codewoord 
voor fietsers. Geen fan van dat 
fluohesje? Er bestaan ook coole, reflec-
terende stickers om veilig op school te 
geraken. Watch out!

 
Wat als wij een hongertje hebben?

Dan kan je elke dag in de pauze 
inchecken in ons peperkoekenhuisje. 
Neen, geen heks, maar wel een lieve 
poetsfee aan het raampje die je met 
de glimlach bedient. En ze denkt aan 
ieders gezondheid, want voor een 
minder gezond tussendoortje betaal je 
een pak meer dan voor een gezonde 
appel.

Zijn er nog andere winkels op school?

O ja, onze leerlingen en leraren van 
de richting Mode hebben een eigen 
winkeltje en daar kan iedereen terecht 
om ergens een mouw aan te passen. 
Retouches zonder grenzen: een nieuwe 
rits wordt in een flits gefikst in Fix-it.  

Ze zijn er nooit kort van stof en helpen 
je met de glimlach, van naaldje tot 
draadje. Pure rok & roll, als je het ons 
vraagt, zonder een oor aangenaaid of in 
je hemd gezet te worden.

Weihnachtsshoppen in 
Köln und Düsseldorf
Duits kan velen Wurst wezen, maar wat basiskennis is 

bijzonder handig als je de grens richting oosten oversteekt 
om daar een kerstmarktje mee te pikken. Met Guten Tag zit 
je altijd goed. En als je niet goed begrepen hebt hoeveel je 
moet betalen voor die zachte kersttrui zeg je Wieviel bitte? 
Wil je met je bankkaart betalen? Dan zeg je Können wir mit 

Bankkarte zahlen? Vielen dank!

Reis naar Parijs
Fan van de typische je-ne-sais-quoi van de Parisiennes?  

Maar je denkt dat dit enkel voor de happy few is? Mais pas du 
tout! Alle vierdejaars kunnen mee naar de Franse hoofdstad. 

Elk jaar vier dagen in de krokus. Bonjour Paris!

DURF TE
VRAGEN



  ALTIJD WELKOM VOOR EEN   
  BEZOEKJE. EVEN BELLEN EN   

  JE HEBT EEN AFSPRAAK. DOEN!  

JOIN OUR 
ONLINE
COMMUNITY
Volg ons op

VRIJDAG 22 APRIL
INFOAVOND 

19.00 U eerstejaars 

19.30 U andere jaren

DONDERDAG 24 FEBRUARI
INFOAVOND ZESDEKLASSERS 

19.00 U een beeld van de school 

20.00 U rondleiding en inschrijvingen

ZONDAG 24 APRIL
OPENDEURDAG

10.00 U inschrijvingen

11.00 U aperitief en lunch

13.30 U rondleiding 

op school en inschrijvingen

VRIJDAG 24 JUNI
INSCHRIJFAVOND

17.00 U iedereen welkom

MEER INFO OP MMIKORTEMARK.BE

Neem jullie

en noteer
AGENDA

IN DE 
JUISTE
RICHTING

Waar ben je goed in? Wat interesseert je?  
Hoe sta je tegenover studeren?  
Wist je dat je dat zelf online kan testen?   
Doe de test op onderwijskiezer.be/ilike_basic/   
of onderwijskiezer.be/istudy_basic/

In het MMI bieden we je alvast een brede eerste graad 
met keuzes die aansluiten bij je talenten en interes-
ses. Tegen het einde van het tweede jaar heb je al een 
beter idee van wat je wil studeren en kun je opnieuw 
heel wat verschillende richtingen uit. 

Meer vragen of twijfels over je studiekeuze? 

Vraag onze verhelderende opleidingsbrochure aan! 
Mail naar administratie@mmikortemark.be of 
vul het contactformulier in op  
www.mmikortemark.be/content/contact

www.mmikortemark.be
Margareta-Maria-Instituut Kortemark, 

Handzamestraat 18, 8610 Kortemark

T 051 56 77 33

Check wat jij 
straks allemaal 

beleeft.

MMI
leeft

EN WAT ALS HET VIERKANT DRAAIT?

Zit je emotioneel in de knoop of loop je rond met 

vragen? Heb je twijfels over je studiekeuze? Zijn er 

spanningen thuis? Loopt het niet vlot in de klas? 

Vallen je resultaten ondanks je harde werk tegen? 

Lukt het niet om een samenvatting te maken? Of 

heb je moeite om een planning op te stellen? 

In het MMI laten we je niet aan je lot over!  

We vinden het belangrijk dat je je goed in je vel 

voelt. De deuren in de Zorgstraat staan altijd 

open. Stap gewoon binnen. Je kan individuele 

leerbegeleiding krijgen of work@school volgen. 

Voor de hoofdvakken organiseren we inhaallessen 

en elke avond én op woensdagnamiddag ben je 

welkom in de studie. 


