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MMI, MEER DAN EEN SCHOOL!



WELKOM!
HET ACCENT OP JOUW TALENT    
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Beste studenten 
Beste ouders

Wij heten jullie van harte welkom in het Margareta-Maria-Instituut, het “MMI”.

Heb je al een zesde jaar achter de rug en wil je je verder bekwamen en specialiseren, dan kan je bij ons een zevende jaar volgen. Ook als 
je hoger onderwijs startte, maar niet afmaakte, kan je perfect aansluiten.

Het MMI is een secundaire school met ongeveer 1000 leerlingen en 180 medewerkers.  Onze school ligt in Kortemark en is vlot bereik-
baar met het openbaar vervoer. We maken deel uit van de scholengemeenschap Houtland.

Het MMI staat voor kwaliteitsvol en innovatief onderwijs, dat gedragen wordt door professionele teams. Onze missie en visie is behoorlijk 
ambitieus. We reiken onze jongeren niet alleen kennis en vaardigheden aan, maar we begeleiden hen ook tot jongeren die zelfstandig 
leren. Alle leerlingen zijn welkom en we hebben oog voor elk talent. We willen een warme school zijn waar iedereen zich verbonden voelt 
en waar we zorgzaam zijn voor elkaar. Heldere afspraken helpen ons om respectvol samen te leven op school. We zijn ervan overtuigd 
dat we op deze manier mensen een waardevolle toekomst bieden. 

In deze brochure stellen we niet alleen de verschillende 7de jaren binnen de studiegebieden Personenzorg (TSO-BSO), Mode 
(BSO) en Voeding (BSO) aan je voor, we geven je ook een inkijk in het reilen en zeilen van de school. Wil je de school bezoeken? 
Geef ons een seintje en we leiden je met plezier rond.

Tot binnenkort!

Algemeen TSO BSO

MMI, MEER DAN EEN SCHOOL!
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LEREN EN LEVEN IN HET MMI
MMI, MEER DAN EEN SCHOOL  

Een schooldag in het MMI

De lessen starten in onze school om 8.45 uur. Elke voormiddag  zijn 
er vier lesuren,  na de middag zijn er drie lesuren.  De lessen eindi-
gen om 16.05 uur. Op woensdag eindigen de lessen om 12.15 uur.   
 
Het is mogelijk om studie te volgen ‘s morgens vanaf 8.00 uur, 
tussen de middag en ’s avonds tot 18.00 uur of tot 19.00 uur. 
(op vrijdag tot 18.00 uur). Ook op woensdagnamiddag of tij-
dens de examens kan je op school studeren.

Hoe kom jij naar school?

Kom je naar school met je (brom)fiets, dan kan je die plaatsen in 
een afgesloten ruimte. Kies je voor het openbaar vervoer? Heel 
wat trein- en busverbindingen sluiten vlot aan op de school-
uren. Voor een overzicht van trein- en busverbindingen verwij-
zen we naar de website www.mmikortemark.be.

Daarnaast verzorgen wij elke morgen en avond een rondrit met 
onze twee schoolbussen in de gemeenten Hooglede, Gits en 
Groot-Kortemark. Tijdens de examenperiodes zijn er speci-
ale busregelingen. Studenten die dagelijks met de schoolbus 
meegaan, betalen 1 euro per rit via de betaalkaart. Een tweede 
abonnement binnen hetzelfde gezin geeft 20% korting. Een 
derde en volgende abonnementen binnen hetzelfde gezin zijn 
gratis. Voor wie niet elke dag heen en weer kan komen naar 
Kortemark, kan op ons internaat verblijven.   

Boeken en laptop klaar?

Leren is niet gemakkelijk en kost veel energie. We kiezen voor di-
dactisch materiaal dat jou het best helpt om te leren én te groeien 
tot zelfstandig studeren. Omdat leren niet in alle vakken, onder-
wijsvormen en graden op dezelfde manier gebeurt, werken we 
met een mix van didactisch materiaal (hand- en werkboeken, di-
gitale cursus...). We houden daarbij ook rekening met de kostprijs. 
We geloven in de pedagogische en didactische meerwaarde van 
het gebruik van de laptop in de klas. Daarom krijgen alle leerlingen 
een laptop van de school te beschikking. Je betaalt hiervoor een 
beperkte gebruiksvergoeding per maand (8 euro).

Smakelijk!

Als je ’s middags niet naar huis gaat om te eten, kan je kiezen voor 
een warme maaltijd of een eigen lunchpakket. 

We hebben een schoolrestaurant met zelfbediening. Aan de start 
van het schooljaar kies je ervoor om een warme maaltijd te ne-
men of om zelf je lunchpakket mee te brengen. Deze keuze geldt 
voor een volledig trimester. Voor een warme maaltijd betaal je 4,50 
euro. Je krijgt hiervoor begin van het schooljaar een betaalkaart 
waarop je geld kan plaatsen.  

Ons schoolrestaurant is ons paradepaardje: de leraren en leerlin-
gen van de studierichtingen Restaurant en keuken, Grootkeuken 
en Gemeenschapsrestauratie zetten hier hun beste beentje voor. 
De maaltijden zijn altijd vers, gezond, gevarieerd en bijzonder 
smakelijk! Wat er op het menu staat, kan je trouwens altijd terug-
vinden op onze website www.mmikortemark.be. 
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Breng je je lunchpakket mee, dan kan je daarbij soep, water of 
frisdrank kopen op school via de betaalkaart. Je kan hier ook een 
tussendoortje mee kopen.  

Prijzen voor maaltijden en/of dranken kunnen in de loop van het 
schooljaar wijzigen omwillle van wijzigende marktprijzen en/of in-
dexering.

Studenten centraal

Wanneer je bij ons een 7de jaar volgt, sta je er niet alleen voor. Naast 
de lessen voorzien we heel wat begeleiding: studiebegeleiding, re-
mediëring, voorbereiding van de stages en stagebegeleiding … 
Voor een persoonlijk gesprek kan je altijd beroep doen op de klas-
leraar die jouw studieproces zo goed mogelijk opvolgt. 

Studenten die nog meer ondersteuning wensen, kunnen terecht 
bij het zorgteam van de school. De mensen van de leerlingen-
begeleiding zijn altijd bereid om te luisteren en te ondersteunen, 
eventueel in overleg met een externe begeleidingsdienst.

Heb je een leer- of ontwikkelingsstoornis (dyslexie, dyscalculie, 
dyspraxie …) dan krijg je, na overleg in de klassenraad aange-
paste maatregelen. Die ondersteunen jou om de lessen beter te 
kunnen volgen en helpen ons om juist te evalueren. Studenten 
met een ontwikkelingsstoornis of een andere beperking kunnen, 
in overleg met de school en het CLB, ondersteuning krijgen vanuit 
een ondersteuningsnetwerk. 

Eigen leefregels voor de 7de jaars

Als student van het 7de jaar geniet je van specifieke leefregels. Zo 
kan je vrij de school binnen en buiten en beschik je over een eigen 
ruimte ‘De Zevende hemel’ waar je op vrije momenten terecht kan. 
De studenten van Se-n-Se volgen de lessen in Campus Huilaert, 
op zo’n tien minuten fietsen van het station.

Visie

We dromen van een school 
waar leerlingen goesting hebben om te leren 
waar ze geprikkeld worden om het beste van zichzelf te geven en 
om hun eigen leren in handen te nemen 
waar ze vaardigheden ontwikkelen 
om sterk om te gaan 
met de uitdagingen die de samenleving stelt.

We geloven in een school 
waar christelijke waarden de basis vormen 
voor respectvol samen leven 
en waar heldere afspraken 
dat samen leven 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 verbonden voelt 
waar we zorgzaam zijn voor elkaar 
waar we oog hebben voor elk talent 
en waar we kansen bieden om te groeien.

We willen een school zijn 
die breeddenkend is 
die open staat 
voor alle leerlingen 
die diversiteit een meerwaarde vindt 
en daarom grenzen durft verleggen.

Deze visie geven we samen vorm  
met de leerlingen en hun ouders 
en iedereen die bij onze school betrokken is. 

Algemeen TSO BSO
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 Se-n-Se
EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST  

INTERNAATSWERKING
BEGELEIDER BIJ KINDEREN EN 

JONGEREN

LEEFGROEPENWERKING
BEGELEIDER BIJ MENSEN MET 

EEN BEPERKING ZORG+

LEEFGROEPENWERKING
BEGELEIDER BIJ MENSEN MET 

EEN BEPERKING
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EEN SPRINGPLANK NAAR HET ECHTE LEVEN
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Se-n-Se Internaatswerking  
BEGELEIDER BIJ KINDEREN EN JONGEREN  

Profiel

Je bent jong en je wil wat! Je kiest ervoor om aan de slag te gaan 
met kinderen en jongeren in een schoolse context én op internaat. 
Je leert ook wie kinderen en jongeren in een problematische opvoe-
dingssituatie zijn en kinderen/jongeren met een beperking. Je be-
schikt over de nodige portie zelfkennis en (zelf)kritische zin. Je staat 
stil bij de dingen en denkt graag na over jongeren en opvoeding. Je 
vindt school en begeleiding ook op dat vlak belangrijk. Je wil écht 
studeren, je vond zelf al je draai in je studiemethode en -vaardighe-
den. Je bent enthousiast, sociaal en je bruist van nieuwe ideeën. Bij 
ons vind je gegarandeerd de opleiding die je zoekt. 

In dit éénjarig traject krijg je een intensieve opleiding en vorming. Je 
doet stage- en praktijkervaring op in een schoolinternaat, in het bui-
tengewoon onderwijs of in de bijzondere jeugdzorg. Je legt deze 
weg af met een gedreven lerarenteam dat de vinger aan de pols 
houdt van het werkveld. Alle vakken zijn sterk praktijkgelinkt en te-
gelijk theoretisch stevig onderbouwd. Kinderen en jongeren zijn im-
mers in volle ontwikkeling en dat maakt dat de begeleiding (op vlak 
van studies, vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling) een complexe op-
dracht is, die ondernemingszin, flexibiliteit en de nodige achtergrond 
vereist. Je verruimt je kennis en vaardigheden via de lessen, studie-
begeleiding, studiebezoeken, expressie, loopbaangesprekken, werk-
plekleren, projectwerk, trainingen, stage ... Minstens even belangrijk 
vinden wij attitudevorming. Betrokkenheid op en interesse in ande-
ren, ten volle willen gaan voor jonge mensen, empathie, kritische  
zelfreflectie, in groep werken, sterk in je schoenen staan en creativiteit 
... een kleine greep uit de brede waaier waar we actief mee bezig zijn. 

Een opvoeder is een krak in zijn vak en daar maken we samen 
werk van!

Toekomst
Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat Internaats-
werking. Je kan ermee aan het werk in een schoolinternaat voor 
leerlingen uit het lager en secundair onderwijs. Ook de bijzondere 
jeugdzorg en organisaties voor mensen met een beperking zijn 
mogelijke werkcontexten. Daarnaast kan je aan de slag als op-
voeder of administratief medewerker in het secundair onderwijs of 
als begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang.

Wil je graag verder studeren, dan kan dat ook! Het sociaal hoger 
onderwijs (Orthopedagogie, Ergotherapie, Maatschappelijk werk), 
pedagogisch hoger onderwijs (Kleuter- en Lager onderwijs) en 
Verpleegkunde en Vroedkunde zijn mogelijke opties. Veel leerlin-
gen maken ook de combinatie werken en studeren en volgen een 
bijkomende opleiding voor opvoeder/begeleider aan een school 
voor volwassenenonderwijs. Een andere optie is nog een zevende 
specialisatiejaar volgen. Op onze school zijn dit de mogelijkheden: 
Se-n-Se Begeleider bij mensen met een beperking of de speci-
alisatiejaren BSO Kinderzorg, Kinderbegeleider duaal, Thuis- en 
bejaardenzorg/zorgkundige, Zorgkundige duaal en Organisatie-
assistentie.

Diploma

Certificaat van de opleiding Se-n-Se Internaatswerking 
Brevet van helper (Rode Kruis)

Algemeen TSO BSO
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Se-n-Se Internaatswerking  
BEGELEIDER BIJ KINDEREN EN JONGEREN  

  Internaatswerking

Beroepsgerichte vakken en stage 29

Algemene vakken
Godsdienst - Lichamelijke opvoeding - Nederlands 3

TOTAAL                                                                                   32 UUR

Wie kan starten

ZONDER GESPREK OF PROEF

• wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft 
in Humane wetenschappen, Sociale- en technische 
wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschap-
pen en Jeugd- en gehandicaptenzorg of de specialisa-
tiejaren Leefgroepenwerking, Kinderzorg, Kinderbe-
geleider duaal, Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, 
Zorgkundige duaal en Organisatie-assistentie

• wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft in 
een andere richting en minstens een volledig jaar hoger 
onderwijs heeft gevolgd (professionele bachelor of 
HBO5) binnen de (ped)agogische, sociale of parame- 
dische sector en al dan niet geslaagd is

NA EEN MOTIVATIEGESPREK ÉN EEN POSITIEVE 

BESLISSING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft in 
een andere richting

• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een van 
bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs volgde in 
een andere sector

NA EEN MOTIVATIEPROEF, -GESPREK ÉN EEN POSITIEVE 

BESLISSING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie niet in het bezit is van een diploma secundair 
onderwijs

Algemeen TSO BSO
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Se-n-Se Leefgroepenwerking    
BEGELEIDER BIJ MENSEN MET EEN BEPERKING | BEGELEIDER BIJ MENSEN MET EEN BEPERKING ZORG+  

Profiel

Je hebt talent voor mensen! Je wil als professionele  
begeleider aan de slag met mensen met een beperking. Je  
gelooft in hun mogelijkheden en je kijkt ernaar uit om vanuit een  
gelijkwaardige positie samen met hen hun levenskwaliteit te 
verhogen. Je bent een teamspeler en creativiteit is jouw ding! 
Dan is dit traject beslist iets voor jou!

Als je dit traject volgt, dan kies je voor een intensieve, praktijkgerichte 
en éénjarige opleiding waar een energiek en professioneel leraren-
team klaar staat om je voor te bereiden op het werkveld en tegelij-
kertijd ook een stevig fundament legt voor eventuele verdere studies 
op  HBO5- of bachelorniveau. Tijdens je studies verwerf je de nodige 
competenties die een beginnend begeleider zeker moet bezitten. De 
leraren zijn sterk betrokken op het werkveld en brengen je vanuit hun 
opleiding, achtergrond en eigen ervaringen een pak theoretische en 
praktische kennis bij. Deze kennis wordt nog groter met inzichten die 
je zelf verwerft via inleefmomenten, bezoeken aan voorzieningen, ge-
tuigenissen, thematische aanpak tijdens de lessen, workshops met 
mensen met een beperking, buddy van een persoon met een beper-
king, stage. Die stages vinden plaats in de meest diverse voorzienin-
gen, maar telkens bij personen met een beperking. Je begeleidt hen 
en je vertrekt hierbij altijd van de overtuiging dat ze heel wat mogelijk-
heden hebben. Theorie alleen volstaat hier niet. Vaardigheden en at-
titudes krijgen minstens evenveel aandacht. Betrokkenheid, interesse 
in mensen, inlevingsvermogen, bereid zijn om jezelf in vraag te stellen, 
teamwork en creativiteit zijn sleutelwoorden in onze opleiding. Door 
de lessen interactief op te bouwen en altijd te zoeken naar de nieuw-
ste tendensen, willen we dat je jezelf en het beroep van begeleider 
leert kennen en dat je op het einde van het zevende jaar met trots én 

kennis van zaken het werkveld kan instappen of een bewuste keuze 
kan maken voor verdere studies. 

In beide trajecten zijn de lesinhouden grotendeels hetzelfde, maar elk 
cursusdeel is afgestemd op het gekozen traject. Voor het traject Be-
geleider bij mensen met een beperking zorg+ leggen we altijd meer 
nadruk op de extra zorg die mensen met een grote ondersteunings-
nood nodig hebben. De studenten die kiezen voor dit traject krijgen 
wel extra uren (Ver)zorgend omgaan met mensen.  

Toekomst

Op het einde van de opleiding krijg je het certificaat Leefgroepenwer-
king. Je kan ermee aan het werk in voorzieningen en organisaties die 
werken met personen met een beperking. Ook de context van kinde-
ren/jongeren met sociale problemen blijft een mogelijkheid. Je kan ook 
aan de slag als animator bij bejaarden. 

Wil je graag verder studeren, dan kan dat ook! Het sociaal hoger on-
derwijs (Orthopedagogie, Ergotherapie, Maatschappelijk werk), peda-
gogisch hoger onderwijs (Kleuter- en Lager onderwijs) en Verpleegkun-
de en Vroedkunde zijn mogelijke opties.Veel leerlingen maken ook de 
combinatie werken en studeren en volgen een bijkomende opleiding 
voor opvoeder/begeleider aan een school voor volwassenenonderwijs. 
Een andere optie is nog een zevende specialisatiejaar volgen. Op onze 
school zijn dit de mogelijkheden: Se-n-Se Begeleider bij kinderen en 
jongeren of de specialisatiejaren BSO Kinderzorg, Kinderbegeleider 
duaal, Thuis- en bejaardenzorg/zorkundige, Zorgkundige duaal en 
Organisatie-assistentie.

Diploma

Certificaat van de opleiding Se-n-Se Leefgroepenwerking 
Brevet van helper (Rode Kruis)

Wie kan startenAlgemeen TSO BSO
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  Leefgroepenwerking

Beroepsgerichte vakken en stage 29

Algemene vakken 
Godsdienst, Lichamelijke opvoeding, Nederlands 3

TOTAAL                                                                                 32 UUR

ZONDER GESPREK OF PROEF 

• wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft in  
Humane wetenschappen, Sociale en technische weten-
schappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen en 
Jeugd- en gehandicaptenzorg of de specialisatiejaren 
Internaatswerking, Kinderzorg, Kinderbegeleider duaal, 
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, Zorgkundige duaal 
en Organisatie-assistentie

• wie een diiploma secundair onderwijs behaald heeft in 
een andere richting en minstens een volledig jaar hoger 
onderwijs heeft gevolgd (professionele bachelor of 
HBO5) binnen de (ped)agogische, sociale of parame-
dische sector en al dan niet geslaagd is

NA EEN MOTIVATIEGESPREK ÉN EEN POSITIEVE BESLIS-

SING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie een diploma secundair onderwijs behaald heeft in 
een andere richting

• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een van 
bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs volgde in 
een andere sector

NA EEN MOTIVATIEPROEF, -GESPREK ÉN EEN POSITIEVE 

BESLISSING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie niet in het bezit is van een diploma secundair 
onderwijs

Algemeen TSO BSO
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BSO
EEN STUDIEKEUZE DIE BIJ JOU PAST  

GEMEENSCHAPS-
RESTAURATIE

MODESPECIALISATIE 
EN TRENDSTUDIE                                                                                                                                      

ORGANISATIE-
ASSISTENTIE
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KINDERZORG
KINDERBEGELEIDER DUAAL

THUIS- EN BEJAARDENZORG
/ ZORGKUNDIGE

ZORGKUNDIGE DUAAL

NAAMLOOS LEERJAAR
BSO
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GEMEENSCHAPSRESTAURATIE BSO
WELKOM IN GEMEENSCHAPSRESTAURATIE  

Profi el

Je hebt de smaak te pakken en je wil je verder specialiseren in de 
grootkeukensector? Een goede keuze! Door de voortdurende evolutie 
in technieken, uitrusting en technologie is er in de maaltijdverstrekking 
in grootkeukens en catering zeker vraag naar vakbekwaam personeel. 

Ons team van leraren-koks – mét ervaring in de grootkeukensector – 
loodst je door de opleiding. Je krijgt een zeer degelijke praktische 
en theoretische opleiding en je komt in contact met alle technieken 
die een grootkeukenchef moet beheersen: productie- en distributie-
systemen, vacuümgaren, ontkoppeld kooksysteem, voedings- en in-
formatietechnologie … We hechten evenzeer belang aan menuplan-
ning, beheersbare kostenaspecten en hygiënepraktijken. Op school 
is onze professioneel uitgeruste grootkeuken jouw werkdomein en 
op stage krijg je de kans om je contacten met het werkveld te verbre-
den! Acht weken lang doe je ervaring op in een grootkeuken van een 
ziekenhuis, woonzorgcentrum, productiekeuken, bedrijfskeuken … 

Toekomst

Na deze opleiding ben je in staat om een loopbaan op te bouwen in 
een grootkeuken. Ziekenhuizen, woonzorgcentra, feestzalen, hotels … 
staan op jou te wachten. Niets belet je echter om ook in de horeca een 
job te vinden. En voor wie verder studeren ziet zitten: met je diploma 
secundair onderwijs kan je nog een Se-n-Se-opleiding of hoger on-
derwijs volgen.

Diploma

Diploma secundair onderwijs

Lessentabel

Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krijgen 
vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (Frans, godsdienst, mavo en 
Nederlands). Deze worden gedeeltelijk vervangen door extra uren 
praktijk.

Algemeen TSO BSO
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Wie kan starten

Kom je uit het studiegebied Voeding (BSO of TSO), dan 
kan je zo starten. Kom je uit een ander studiegebied maar 
ben je super gemotiveerd om deze richting te volgen, dan 
stellen we jou een motivatiegesprek voor. Daarin polsen we 
naar je kennis, vaardigheden en attitudes. Achteraf beslist 
de toelatingsklassenraad of je al dan niet kan starten.

Algemeen TSO BSO

  GEMEENSCHAPSRESTAURATIE

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Engels 2

Gemeenschapsrestauratie en stage 12

Toegepaste economie 2
RECUPERATIELESSEN voor vakken 

die tijdens de stage wegvallen 6

STAGE 8 weken

TOTAAL                                                        32 UUR
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MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE BSO
WELKOM IN MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE  

Profi el

Ben je gebeten door de modemicrobe en wil je verder specialiseren? 
Fijn! Bij ons ben je welkom!

In het zevende specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie 
leer je zelfstandig en vakkundig meewerken in een retouchezaak. 
Je creëert modieuze kleding en accessoires. Zo krijg je inzicht in het 
realiseren van complexe afwerkingstechnieken en het verwerken 
van moeilijke materialen die nuttig zijn bij het uitvoeren van retou-
ches. Om je grondig voor te bereiden op je job als mode-verkoop 
verantwoordelijke/afdelingschef (gerante) werken we aan attitudes 
als verantwoordelijkheidszin, organisatievermogen, werken in team, 
creativiteit ...

Commercieel communiceren is in de opleiding een onmisbare scha-
kel. Omgaan met medewerkers en moeilijke klanten is vaak een hele 
klus en vergt de juiste inbreng op het goede moment. Je leert com-
mercieel denken. Je ontdekt dat visual merchandising een vorm van 
communicatie is die het koopgedrag van de klant sterk kan beïn-
vloeden. Via het kassaprogramma WINFAKT leer je verkopen inbren-
gen, voorraden bekijken en opnieuw aanvullen. In dit specialisatiejaar 
besteden we extra aandacht aan de competenties die nodig zijn 
voor het organiseren van een (eigen) kleine zaak. (Bv. winkel, Pop-up, 
webshop, mini-onderneming ...) En we houden het niet bij theorie al-
leen. Je krijgt de kans om stage te lopen in een retouchewinkel waar 
je  retouches mag uitvoeren. 

Toekomst

De meest logische stap na deze opleiding is tewerkstelling in functies 
als verantwoordelijke mode-verkoop of afdelingschef (gerante), re-
toucheur of mode-assistent. Verdere studies zijn ook mogelijk in een
Se-n-Se-opleiding.

Diploma

Diploma secundair onderwijs

Lessentabel

Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krijgen 
vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (Frans, godsdienst, mavo en 
Nederlands). Deze worden gedeeltelijk vervangen door extra uren 
praktijk.

Algemeen TSO BSO
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MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE BSO
WELKOM IN MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE  

Wie kan starten

Kom je uit het studiegebied Mode (BSO of TSO), dan kan 
je zo starten. Kom je uit een ander studiegebied maar ben 
je super gemotiveerd om deze richting te volgen, dan stel-
len we jou een motivatiegesprek voor. Daarin polsen we 
naar je kennis, vaardigheden en attitudes. Achteraf beslist 
de toelatingsklassenraad of je al dan niet kan starten.

Algemeen TSO BSO

  MODESPECIALISATIE EN TRENDSTUDIE

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Engels 1

Plastische opvoeding 2

Mode 6

Ondernemend project 2
RECUPERATIELESSEN voor vak-

ken die tijdens de stage wegvallen 3

STAGE 8 weken

TOTAAL                                                          32 UUR
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ORGANISATIE-ASSISTENTIE BSO  
WELKOM IN ORGANISATIE-ASSISTENTIE  

Profiel

In een snel evoluerende maatschappij is specialisatie zeker een must! 
Ziekenhuizen en woonzorgcentra, diensten voor gezinszorg, particu-
lieren en bedrijven ... zijn steeds meer op zoek naar gespecialiseerde 
werkkrachten. In dit specialisatiejaar worden kennis, vaardigheden en 
attitudes verder uitgediept en toegepast in complexe situaties. Je leert 
gaandeweg meer en meer verantwoordelijkheid opnemen binnen het 
team en diverse taken combineren. Je leert er ook hoe je kan bijdragen 
aan kwaliteitszorg binnen een organisatie en hoe je je zorg en dien-
sten kan afstemmen op de individuele behoeften of situaties. Daarom 
is het volgen van het zevende jaar Organisatie-assistentie een sterke 
aanrader. 

Je oefent verder de aangeleerde basisvaardigheden in. Binnen de 
competentie logistiek assistent bied je ondersteuning bij de bedeling 
van de maaltijden, het opmaken van bedden, de animatieactiviteiten of 
transport van patiënten. Je kan ook taken krijgen in de sterilisatieafde-
ling van een ziekenhuis.

In de competentie klein huishouding leer je instaan voor de taken eigen 
aan een gezin zoals schoonmaken, eenvoudige maaltijden bereiden, 
klein verstelwerk, boodschappen doen ... Als logistiek medewerker in 
de onderhoudsdienst leer je op een professionele manier reinigen en 
onderhouden in zorg- en opvanginstellingen en bedrijven. Je ziet, een 
heel gevarieerd takenpakket!

Binnen deze drie bovengenoemde competenties is communicatie een 
belangrijk gegeven. De communicatieve vaardigheden worden , eigen 

aan het werkveld, via diverse werkvormen uitgebreid en verdiept. Je 
leert de communicatie afstemmen op de specifieke behoeften van de 
zorgvrager/cliënt en vaardiger worden in het voeren van een complexer 
gesprek over moeilijkere thema's.

Om je kennis en vaardigheden aan de praktijk te toetsen, brengen we 
regelmatig bezoeken aan verschillende diensten. Ook via werkplekle-
ren leer je de werkvloer beter kennen. En tijdens de stage kan je nóg 
meer ervaring opdoen en nóg vaardiger worden want dat is zonder 
twijfel wat je wil!

Toekomst

Op onze school kan je hierna het 7de jaar Thuis- en bejaardenzorg/
zorgkundige en/of het 7de jaar Kinderzorg volgen. Je kan uiteraard 
ook onmiddellijk het werkveld instappen.

Diploma

Diploma secundair onderwijs 

Lessentabel

Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, 
krijgen vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (Frans, godsdienst, 
mavo en Nederlands). Deze worden gedeeltelijk vervangen door 
extra uren stage.

Algemeen TSO BSO
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  ORGANISATIE-ASSISTENTIE

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Plastische opvoeding 2

Organisatie-assistentie 10
RECUPERATIELESSEN voor 
vakken die tijdens de stage 

wegvallen
10

STAGE 10 weken

TOTAAL                                               32 UUR

Wie kan starten

• wie een studiegetuigschrift of diploma secundair onderwijs 
behaald heeft in het studiegebied Personenzorg

• wie minstens een volledig jaar hoger onderwijs heeft ge-
volgd binnen de (ped)agogische, sociale of paramedi-
sche sector en al dan niet geslaagd is. Dit is ook zo als je  
HBO5 Verpleegkunde volgde.

NA EEN MOTIVATIEGESPREK EN POSITIEVE BESLIS-

SING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie een diploma secundair onderwijs/studiegetuig-
schrift behaald heeft in een ander studiegebied

• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een 
van bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs volg-
de in een andere sector

Algemeen TSO BSO
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KINDERZORG BSO  
WELKOM IN KINDERZORG  

Profiel

Heb je een hart voor kinderen en wil je graag met deze doelgroep 
werken? Ben je bovendien communicatief vaardig, een creatieve 
duizendpoot, vind je spelen nog steeds leuk en kan je tegelijkertijd ver-
antwoordelijkheid nemen? Dan is Kinderzorg beslist iets voor jou!

Een ervaren team van leraren en stagebegeleiders helpt je de ver-
eiste competenties, essentieel voor een bekwame begeleider in de 
kinderopvang, te verwerven. We besteden ruime aandacht aan het 
pedagogisch handelen, gezondheid en welzijn van het kind, maal-
tijd- en linnenzorg. 

Kwaliteitsvolle kinderopvang vereist respect voor diversiteit, een 
reflecterende houding, aandacht voor het welbevinden van de 
kinderen en een aangepast spelaanbod. We trainen ook andere 
vaardigheden zoals vlot communiceren, samenwerken en omgaan 
met het sociaal netwerk van het kind. 

Bij alle thema’s vertrekken we vanuit de praktijkervaringen van de 
studenten. Werkplekleren, studiebezoeken en externe sprekers vor-
men een mooie aanvulling op wat we binnen de lessen aanbieden. 
De opleiding voorziet drie stageperiodes. We laten je kennis ma-
ken met de verschillende doelgroepen tussen de leeftijd van 0 tot 
12 jaar. Ook stage in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. 
Tijdens de stage toets je je kennis en vaardigheden aan de praktijk 
en krijg je de kans om de vereiste competenties te verwerven.  

Toekomst

Als kinderbegeleider kun je aan de slag in zowel groeps- 
en gezinsopvang als buitenschoolse kinderopvang. De 
kleuterleraar ondersteunen in een kleuterklas behoort ook tot 
de mogelijkheden. Wie zin heeft om verder te studeren en graag 
een nieuwe uitdaging aangaat, kan op onze school kiezen voor 
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige, Organisatie-assistentie of  
Se-n-Se Begeleider bij kinderen en jongeren of Se-n-Se Begeleider 
bij mensen met een beperking (en  zorg+). Ook het hoger onder-
wijs is een optie: drie jaar hard werken kan resulteren in een 
bachelor in het Kleuteronderwijs, bachelor Pedagogie van het 
jonge kind of HBO5 Verpleegkunde. 

Diploma

Diploma secundair onderwijs 
Attest levensreddend handelen bij kinderen 

Lessentabel

Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krij-
gen vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (godsdienst, Frans, 
Nederlands en mavo). Deze worden gedeeltelijk vervangen door 
extra uren praktijk en stage.

Algemeen TSO BSO
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  KINDERZORG

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Expressie 2

Kinderzorg 10

RECUPERATIELESSEN voor 
vakken die tijdens de stage 

wegvallen
10

STAGE 10 weken

TOTAAL                                               32 UUR

Wie kan starten

• wie een studiegetuigschrift of diploma secundair onder-
wijs behaald heeft in het studiegebied Personenzorg

• wie minstens een volledig jaar hoger onderwijs heeft 
gevolgd binnen de (ped)agogische, sociale of paramedi-
sche sector en al dan niet geslaagd is. Dit is ook zo als je 
HBO5 Verpleegkunde volgde.

NA EEN MOTIVATIEGESPREK EN POSITIEVE BESLIS-

SING VAN DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie een diploma secundair onderwijs/studiegetuig-
schrift behaald heeft in een ander studiegebied

• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een 
van bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs 
volgde in een andere sector

Algemeen TSO BSO
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KINDERBEGELEIDER DUAAL  
WELKOM IN KINDERBEGELEIDER DUAAL  

Profiel

Wil je kinderbegeleider worden, maar heb je nu al ontzettend veel zin om 
in het werkveld te stappen? Heb je een hart voor kinderen, werk je graag 
samen en ben je een creatieve duizendpoot?

Zou je de job voornamelijk willen leren op de werkplek? Ben je heel flexi-
bel en kan je nu al verantwoordelijkheid dragen? Dan kan je kiezen voor 
de opleiding Kinderbegeleider duaal.

Jongeren die kiezen voor Kinderbegeleider duaal, volgen 2 dagen per 
week les op school (16 uur). Hiernaast leren ze hun job door elke week 
3 dagen (22 uur) te werken in een groepsopvang en bij een initiatief voor 
buitenschoolse kinderopvang. Op de werkplek leer je veel aandacht be-
steden aan het pedagogisch handelen en aan het bevorderen van het 
welbevinden van het kind. Ook andere vaardigheden zoals vlot com-
municeren, samenwerken, reflecteren, omgaan met het sociaal netwerk 
van het kind zijn belangrijk. We vinden het dan ook van groot belang 
dat je een goede teamspeler bent en goed overweg kan met feedback. 
Er wordt ook van je verwacht dat je je heel flexibel kan opstellen en 
voldoende verantwoordelijkheid kan dragen in complexe situaties. Voor 
je de opleiding start, volgt een screening. Daarmee bekijken we of je 
over voldoende competenties beschikt om de stap naar het werkveld 
te zetten. Op basis van de screening oordeelt de klassenraad of je ar-
beidsrijp bent. Bij het begin van het schooljaar moet je een werkplek vin-
den. Dit is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten. De leraren 
ondersteunen je bij de sollicitaties. Eens een werkplek gevonden, kan 
je aan het werk. Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt 
sociale rechten op. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor 
en ook de trajectbegeleider van de school volgt je op. De klassieke  

examenperiodes vind je niet terug bij de opleiding Kinderbegeleider duaal. 
Er wordt permanent geëvalueerd. 

Toekomst

Na het 7de jaar Kinderbegeleider duaal kan je gaan werken als be-
geleider in een groepsopvang en in de buitenschoolse kinderopvang. 
Je kan aan de slag als verzorgende in een kleuterklas.

Je kan met deze opleiding ook een diploma secundair onderwijs be-
halen. Alhoewel de meeste jongeren na het volgen van deze oplei-
ding onmiddellijk doorstromen naar het werkveld, kan je ook verder 
studeren: Se-n-Se Begeleider bij kinderen en jongeren of Se-n-Se 
Begeleider bij mensen met een beperking (en zorg+). Ook een ba-
chelor opleiding behoort tot de mogelijkheden: Pedagogie van het 
Jonge Kind of bachelor Kleuteronderwijs.

Diploma

Diploma secundair onderwijs 
Getuigschrift van Kinderbegeleider 
Het attest levensreddend handelen bij kinderen kan je ook verwerven. 

Algemeen TSO BSO Internaat
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KINDERBEGELEIDER DUAAL  
WELKOM IN KINDERBEGELEIDER DUAAL  

  KINDERBEGELEIDER DUAAL

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Kinderbegeleider duaal 6

Leren op de werkplek 22 *

TOTAAL                                               38 UUR

Wie kan starten

• 18 jaar zijn

• wie een studiegetuigschrift of diploma secundair onderwijs 
behaald heeft in het studiegebied Personenzorg

• wie minstens een volledig jaar hoger onderwijs heeft gevolgd 
binnen de (ped)agogische, sociale of paramedische sector en al 
dan niet geslaagd is. Dit is ook zo als je HBO5 Verpleegkunde 
volgde

NA EEN MOTIVATIEGESPREK EN POSITIEVE BESLISSING VAN 

DE TOELATINGSKLASSENRAAD

• wie een diploma secundair onderwijs/studiegetuigschrift 
behaald heeft in een ander studiegebied

• wie geen volledig jaar hoger onderwijs volgde in een van 
bovengenoemde sectoren of hoger onderwijs volgde in een 
andere sector

Algemeen TSO BSO

* leerlingen met vrijstellingen presteren extra       
uren op de werkplek
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THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE BSO  
WELKOM IN THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE  

Profiel

Wil je je verder specialiseren en gaat je voorkeur vooral uit naar het 
verzorgen van oudere mensen of werken in de thuiszorg, dan is Thuis- 
en bejaardenzorg/zorgkundige beslist je ding. Heb je interesse in de 
leefwereld van de zorgvrager? Draag je hen een warm hart toe? Kan 
je vlot contacten leggen en ben je een teamspeler? Kan je bovendien 
deze eigenschappen combineren met kwalitatieve zorg? Dan heb je 
de gevraagde competenties om met deze opleiding te starten. 

Ervaren en praktijkgerichte leraren begeleiden je in de lessen en op 
stage. In het zevende jaar leggen we de klemtoon op zorg op maat in 
complexere (zorg)situaties. Je leert zelfstandig de totaalzorg uitvoeren 
onder verwijderd toezicht. Je traint je verder in observeren en rapporte-
ren en het dragen van verantwoordelijkheid. Je leert je eigen handelen 
in vraag stellen om je deskundigheid te optimaliseren. Kortom, je wordt 
klaargestoomd voor het werkveld. 

Een belangrijk deel van de lesinhouden wijden we aan zorg in een 
woon- en zorgcentrum en in de thuiszorg. We besteden ook aan-
dacht aan kraamzorg, palliatieve zorg, de zorgvrager in een andere 
cultuur, met psychische problemen, in een sociaal kwetsbaar milieu, 
met fysieke en/of verstandelijke beperkingen. We bieden de lessen 
aan op een dynamische en interactieve manier. Via studiebezoeken,  
werkplekleren, gastcolleges en creatieve werkvormen raak je ver-
trouwd met de snelle evoluties binnen het werkveld. De stages vormen 
ook een belangrijk luik in deze opleiding. Je loopt stage in een woon-
zorgcentrum en bij een thuiszorgdienst. Je krijgt de kans om kennis-
makingsstage te lopen in andere settings binnen het werkveld, o.a. in 

een algemeen ziekenhuis, in een psychiatrisch verzorgingstehuis, in 
voorzieningen voor mensen met een beperking, in de thuisverpleging 
of als animator in de ouderenzorg. Kortom, het diploma Thuis- en 
bejaardenzorg/zorgkundige staat garant voor een mooie, beloftevolle 
toekomst!

Toekomst

Na het zevende specialisatiejaar kan je gaan werken als zorgkundige 
in een woonzorgcentrum, bij een thuiszorgdienst, thuisverpleging en 
ook in een ziekenhuis of andere zorg- en opvanginstellingen. Met je 
diploma secundair onderwijs op zak kan je bij ons op school ook een  
7de jaar Se-n-Se Begeleider bij kinderen en jongeren of Se-n-Se 
Begeleider bij mensen met een beperking (en zorg+) volgen. Je 
kan uiteraard ook verder studeren in het Hoger Beroepsonderwijs, on-
der andere HBO5 Verpleegkunde.

Diploma

Diploma secundair onderwijs 
Je kan je laten registreren als zorgkundige

Lessentabel

Studenten die al het diploma secundair onderwijs behaalden, krij-
gen vrijstelling voor 8 uur algemene vakken (godsdienst, Frans, 
Nederlands en mavo). Deze worden gedeeltelijk vervangen door 
extra uren praktijk en stage.

Algemeen TSO BSO
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THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE BSO  
WELKOM IN THUIS- EN BEJAARDENZORG / ZORGKUNDIGE  

  THUIS- EN BEJAARDEN-
     ZORG / ZORGKUNDIGE

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Expressie 2

Thuis- en bejaardenzorg/
Zorgkundige 10

RECUPERATIELESSEN voor 
vakken die tijdens de stage 

wegvallen
10

STAGE 10 weken

TOTAAL                                               32 UUR

Wie kan starten

Enkel studenten die het diploma secundair onderwijs be-
haalden in het studiegebied Personenzorg of die een stu-
diegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO 
Personenzorg behaalden. 

Wie Organisatiehulp volgde, kan in principe ook starten, 
maar wij raden aan om eerst het zevende specialisatiejaar 
Organisatie-assistentie te volgen. 

Algemeen TSO BSO
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ZORGKUNDIGE DUAAL  
WELKOM IN ZORGKUNDIGE DUAAL  

Profiel

Wil je Zorgkundige worden, maar heb je nu al ontzettend veel zin om het 
werkveld in te stappen? Zou je de job voornamelijk willen leren op de werk-
plek? Ben jij heel flexibel en kan je nu al verantwoordelijkheid dragen? Dan 
kan je overwegen om te starten in de opleiding Zorgkundige duaal.

Jongeren die kiezen voor Zorgkundige duaal volgen per week 2 da-
gen les op school (16 uur). Hiernaast leren ze hun job door elke week 3 
dagen te werken in een woonzorgcentrum én in de thuiszorg (22 uur).  
Voor je de opleiding start, moet je een screening ondergaan. Via deze 
screening bekijken we of je over voldoende competenties beschikt om de 
stap naar het werkveld te zetten. 

Het is immers heel belangrijk dat je al over een aantal vaardigheden be-
schikt: je moet een goede teamspeler zijn en goed overweg kunnen met 
feedback, je moet je heel flexibel kunnen opstellen en voldoende ver-
antwoordelijkheid kunnen dragen in complexe (zorg)situaties. Op ba-
sis van deze screening, oordeelt de klassenraad of je arbeidsrijp bent. 
Bij het begin van het schooljaar moet je een werkplek vinden. Dit is een be-
langrijke voorwaarde om met de opleiding te kunnen starten. De leraren on-
dersteunen je bij de sollicitaties. Eens een werkplek gevonden, kan je starten 
met werken. Je ontvangt hiervoor een leervergoeding en je bouwt sociale 
rechten op. Tijdens je werk word je begeleid door een mentor. Ook de tra-
jectbegeleider van de school volgt je van nabij op. 

Toekomst

Na het zevende jaar Zorgkundige duaal kan je gaan werken als zorgkun-
dige in een woonzorgcentrum, bij een thuiszorgdienst, thuisverpleging en 
ook in een ziekenhuis of andere zorg- en opvanginstelling. Je kan met 
deze opleiding ook een diploma secundair onderwijs behalen. Alhoewel 
de meeste studenten na het volgen van deze opleiding onmiddellijk door-
stromen naar het arbeidsveld, is verder studeren uiteraard ook mogelijk in 
het hoger beroepsonderwijs, onder andere HBO5 Verpleegkunde. 

Diploma

Na het zevende jaar Zorgkundige duaal krijg je het diploma secundair 
onderwijs en kan je je laten registreren als Zorgkundige. Slaag je niet 
voor de algemene vakken, dan kan je een certificaat ontvangen om te 
gaan werken.  

Algemeen TSO BSO Internaat



29

ZORGKUNDIGE DUAAL  
WELKOM IN ZORGKUNDIGE DUAAL  

  ZORGKUNDIGE DUAAL

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Nederlands 2

Maatschappelijke vorming 2

Frans 2

Zorgkundige duaal 6

Leren op de werkplek 22*

TOTAAL                                               38 UUR

Wie kan starten

De toelatingsvoorwaarden voor Zorgkundige duaal zijn de-
zelfde als voor de opleiding Thuis- en bejaardenzorg/zorgkun-
dige: enkel studenten die een diploma secundair onderwijs in 
het studiegebied Personenzorg of die een studiegetuigschrift 
van het 2de leerjaar van de 3de graad BSO Personenzorg 
behaalden, kunnen starten.

Algemeen TSO BSO

* leerlingen met vrijstellingen presteren extra 
uren op de werkplek
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Schakeljaar Hoger Onderwijs - Naamloos leerjaar BSO  
WELKOM IN HET NAAMLOOS LEERJAAR BSO  

Profiel

Heb je zin om na 6BSO of 7BSO verder te studeren in het hoger onderwijs? 
Wil je na een praktijkgerichte opleiding goed voorbereid starten in een gra-
duaats- of bacheloropleiding? Dan is dit schakeljaar zeker iets voor jou. Je 
algemene kennis en taalvaardigheid worden uitgebreid en je ontwikkelt de 
vaardigheden die nodig zijn om te starten in een opleiding in een vervolgop-
leiding in het hoger onderwijs.

Je krijgt een stevig pakket van algemene vakken en we zetten sterk in op 
leren studeren en grotere lespakketten verwerken. Je leert ook je eigen leer-
proces in handen nemen en bijsturen. Je wordt permanent geëvalueerd én 
er zijn schriftelijke en mondelinge evaluaties op vaste momenten. Hierdoor 
vergroot je je slaagkansen in het hoger onderwijs.

We verwachten een uitgesproken interesse voor de algemene vakken (talen, 
wiskunde en wetenschappen). Via de vrije ruimte zorgen we dat je inhoudelijk 
heel goed voorbereid wordt op het hoger onderwijs binnen de sociaal-agogi-
sche sector, de paramedische sector, het onderwijs en de gezondheidszorg.

Wie kan starten

Je kan starten als je een studiegetuigschrift of een diploma secundair onder-
wijs behaald hebt in het BSO (derde graad/zevende jaar). In andere gevallen 
is een gunstig advies van de toelatingsklassenraad nodig.

Diploma

Diploma Secundair Onderwijs  

Toekomst

Na dit jaar kan je doorstromen naar het hoger onderwijs (Graduaat of 
bachelor).

Lessentabel

  Naamloos leerjaar BSO

Engels 3

Frans 3

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Maatschappelijke vorming 2

Natuurwetenschappen 6

Wiskunde 5

Nederlands 5

Project (verder) studeren 4

TOTAAL                                               32 UUR

Algemeen TSO BSO Internaat



Schakeljaar Hoger Onderwijs - Naamloos leerjaar BSO
WELKOM IN HET NAAMLOOS LEERJAAR BSO  

MARGARETA - MARIA - INSTITUUT
KORTEMARK

Handzamestraat 18, 8610 Kortemark
Tel. 051 56 77 33    administratie@mmikortemark.be

WWW.MMIKORTEMARK.BE

Secundair onderwijs
internaat - externaat

INFOAVOND VOOR ALLE JAREN

vrijdag 21 april 2023

OPENDEURDAG

Zondag 23 april 2023

INFOMOMENTEN

zaterdag 18 maart 2023
vrijdag 12 mei 2023

donderdag 29 juni 2023

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan elke werkdag, ook tijdens de grote vakantie
van 9.00 u. tot 12.00 u. en van 14.00 u. tot 18.00 u.

of op afspraak

Administratief verlof van maandag 17 juli 2023
tot en met vrijdag 11 augustus 2023



Handzamestraat 18, 8610 Kortemark

Tel. 051 56 77 33    administratie@mmikortemark.be

WWW.MMIKORTEMARK.BE

KORTEMARK
MARGARETA - MARIA - INSTITUUT


