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Inleiding

Nergens beter dan thuis, behalve op het internaat van het MMI dan, want
er verblijven heel wat meisjes en jongens die tijdens de schoolweek niet
naar huis kunnen (of willen) en van het MMI hun tweede thuis gemaakt
hebben.
Op het internaat is er plaats voor ongeveer 75 internen. Iedere intern heeft
een eigen kamer, die over de nodige comfort beschikt. In wat volgt, vindt u
heel wat info over het leven op ons internaat.
Het internaat en de school zijn eigenlijk even oud. In 1938 stichtten de zuster
van de H. Vincentius in Kortemark een “pensionaat” om algemeen vormend,
later ook technisch en beroepsonderwijs, te verstrekken. Alle leerlingen
moesten intern zijn en gingen slechts twee keer per trimester naar huis.
Sindsdien is er uiteraard veel veranderd.
Vandaag is ons internaat er nog steeds en de laatste jaren draait het internaat
op volledige bezetting.
Op ons internaat kunnen internen terecht van het 1e t.e.m. het 7e jaar.
Leerlingen van de basisscholen uit Groot-Kortemark kunnen bij ons terecht
vanaf het 4de leerjaar.
Samen maken we er een leuk verblijf van, waar iedereen later met veel
plezier aan terugdenkt.

Dagindeling

7.10 u.:

opstaan

7.30 u.:

ontbijt

8.00 u.:
8.30 u.:

tanden poetsen, kamer opruimen en boekentas
klaarmaken of nakijken
iedereen naar school

16.05 u.:

vieruurtje

16.45 u.:

studie

18.00 u.:

avondmaal

18.45 u.:

studie op de kamer

19.45 u.:

ontspanning

20.45 u.:

1e, 2e en 3e jaars naar de kamer + stilte op de gangen

21.15 u.:

4e jaars naar de kamer

22.00 u.:

5e en 6e jaars naar de kamer

22.30 u.:

7e jaars naar de kamer
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Gebouwen

Ons internaat is geïntegreerd in de school. Op de gelijkvloerse verdieping
bevinden zich de grootkeuken, de refter, de speelzaal en de sporthal. We
maken ook gebruik van de computer-, kook-, ontspannings- en sportlokalen
van de school. De studiezaal ligt op de eerste verdieping, studeer- en
slaapkamers, living en berging op de tweede verdieping.
Elke intern heeft een eigen kamer.
Bovendien kan het internaat gebruik maken van een huis aan de overkant van
de school. Dit huis is ingericht als ontspanningsruimte met tv, biljart,
tafelvoetbal, praatruimte en tuin.

Verantwoordelijken

Het internaat wordt beheerd door VZW MARGARETA-MARIA-INTSTITUUT.
Het directieteam van de school, de heer D. Laleman, de heer K. Cornette, mevr.
S. Maertens en mevr. F. François is eveneens belast met het dagelijks bestuur
van het internaat.

Het internaat telt vier personeelsleden;
- Mevr. Katrien Vandenabeele, de internaatbeheerder,
- samen met drie opvoeders: mevr. Michèle Decaesstecker, Dhr. Dieter
Pattyn, mevr. Elke Vandenbroucke.
Dagelijks kan er contact opgenomen worden met het internaat op het
nummer: (051 57 59 20)
’s Morgens van 7.10 u. tot 9.00 u.
’s Avonds vanaf 16.45 u. tot 21.30 u.
De beheerder is ook aanwezig op alle oudercontactavonden.
Vragen of problemen kunnen ook gemaild worden naar de beheerder:
katrien.vandenabeele@mmikortemark.be. Die neemt dan, als het nodig is, zo
snel mogelijk contact met U op.
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Contact met de internen

De ouders kunnen hun kinderen dagelijks contacteren op hun GSM of via de
telefoon van het internaat (051 57 59 20).
De smartphone is alomtegenwoordig. Toch zijn internen niet bereikbaar
tijdens de studiemomenten en de maaltijden.
’s Ochtends voor 7.10 u. en ’s avonds na 21.30 u. wordt er ook niet meer
gebeld.
Post kan verzonden worden ‘ter attentie van‘ naar het adres van de school:
Handzamestraat 18, 8610 Kortemark.

Maaltijden

De maaltijden worden bereid door onze gediplomeerde koks en de leerlingen
van de richting Grootkeuken. De
leerlingen nemen hun maaltijden in
de zelfbediening.
Ontbijt: 7.30 u.
Middagmaal: 12.20 u.
Vieruurtje: 16.05 u.
Avondmaal: 18.00 u.

Studie en studiebegeleiding

Voor leerlingen is het uiterst belangrijk dat ze regelmatig studeren. Daarom is
studie verplicht voor alle internen.
- Deel 1: van 16.45 u. tot 18.00 u.
- Deel 2 van 18.45 u. tot 19.45 u.
De eerste en tweede graad studeren verplicht in de studiezaal in het 1e deel.
De derde graad werkt op de kamer.
We werken eveneens met een systeem van studiebegeleiding voor de internen
van het 1ste leerjaar B en de internen die daar om vragen of extra
studiegeleiding nodig hebben. Zij worden in een kleine groep individueel
gevolgd.
De internen kunnen ook ’s avonds na het avondmaal kiezen om te studeren op
hun kamer in plaats van deel te nemen aan de ontspanning.
Tijdens de examens is er verplichte studie in de namiddag.

In elke studieklas is er de mogelijkheid om computertaken te maken of
‘smartschool’ te controleren. Internen uit jaren in het ‘laptopproject’ kunnen
hun laptop gebruiken.
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Ontspanning en sport

Elke avond wordt ontspanning aangeboden. Internen maken zelf hun keuze:
• tv kijken in het ‘huis’ of living
• gezelschapsspelen
• deelnemen aan de activiteit (sport, knutselen, dans, zingen,...)
• op de kamer blijven
• ICT- klas
Op woensdag kunnen de internen deelnemen aan activiteiten op internaat
zoals sport, pleinspelen, quiz, koken, zoektocht,…
We verlaten ook soms de
school en het internaat
voor activiteiten zoals
zwemmen,
bowling,
fitness, uitstapjes,…
Vanaf het 3de jaar
kunnen de internen in de
living van het internaat
vertoeven.
Woensdagavond
is
filmavond.
Tijdens het schooljaar is
er een inleefavond voor
alle
ouders.
Het
schooljaar
wordt
afgesloten met een
feestje
voor
alle
internen.

Religieus leven

Het christelijk opvoedingsproject van de school wordt ook doorgetrokken in
het internaat. Regelmatig zijn er verdiepingsmomenten per graad.

Praktische zaken

•
•
•
•

•
•

Inrichting van de kamer: volledig vrij, maar om het behangpapier niet
te beschadigen worden geen punaises, kleefband of buddies gebruikt.
We vragen ook om het meubilair niet te verplaatsen.
De internen gaan nooit op elkaars kamer.
Roken is ten strengste verboden. Wie dit punt overtreedt, krijgt een
tijdelijke uitsluiting en wordt bij een herhaling voor de rest van het
schooljaar van het internaat weggestuurd.
De internen verlaten in principe nooit het internaat tenzij voor
dringend doktersbezoek of met toestemming van de ouders.
Boodschappen doen ze tijdens het weekend. Basis-schoolmateriaal als
cursusblok, schrijfgerief, enz. kan via het internaat aangekocht
worden. Let wel: niemand is verplicht en het aanbod is beperkt.
Douche: de internen kunnen dagelijks een douche nemen. Ze schrijven
zich in op de douchelijst.
Boven is er een keukentje met een koelkast, microgolfoven en
waterkoker. De internen kunnen hier vrij gebruik van maken.
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Kostprijs

De dagprijs in ons internaat bedraagt 14€. Voor 2e of 3e kinderen uit hetzelfde
gezin is dat 12€. Kinderen van de lagere school betalen 12€.
Een afwezigheid van minstens zes schooldagen per trimester geeft recht op
terugbetaling van 6€/dag.
Wie tijdens zijn/haar blokstage niet op het internaat verblijft, krijgt ook 6 euro
per dag terug.
De Inschrijving op internaat is pas definitief na de storting van een
voorschot van € 300,00.

Waarborgen

Alle kamers werden opgefrist, behangen en voorzien van meubilair.
Waarborg voor kamer en meubilair: € 250,00
Waarborg voor de sleutel van de kamer: € 25,00

Benodigdheden

Kamerbenodigdheden:
De vaste inrichting van de kamers bestaat uit het meubilair en een matras.
Je brengt van thuis mee: lakens, dekens, hoofkussen, matrasbeschermer,
pantoffels, bureaulamp, klerenhangers, vuilnisbak, borstel, vloerwisser +
dweil, stoffer + blik, stof- en poetsdoek.
Een matrasbeschermer kan je eventueel aankopen op het internaat.

De brief benodigdheden vind je op de website onder Internaat – Afspraken‘what do you need’.

Verzekering

De internen zijn door de school verzekerd voor lichamelijke ongevallen,
echter niet voor lichamelijke en stoffelijke schade aan derden. Daarom raden
we de ouders aan een goede polis familiale verzekering af te sluiten.
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INTERNAAT
MARGARETA – MARIA – INSTITUUT
KORTEMARK
Handzamestraat 18, 8610 Kortemark
Tel. 051 57 59 20 · GSM 0472 12 20 32
Internaatbeheerder: katrien.vandenabeele@mmikortemark.be
WWW.MMIKORTEMARK.BE/INTERNAAT
……………………………………………………………………………………………………………
INSTELLINGSNUMMER
034686
INSCHRIJVEN
Administratief verlof: zie website
Inschrijven kan elke werkdag, ook tijdens de grote vakantie
van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 18.00u
op afspraak
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