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EEN GAT
IN JE

CULTUUR?

KOEN CORNETTE
LOGISTIEK DIRECTEUR

8 seconden. Dat is volgens trendwatchers de  
aandachtsspanne van jongeren vandaag. Een hele 
uitdaging dus om onze school aan jou voor te stellen. 
Maar bij MMI Kortemark houden we wel van  
een uitdaging. 

Het magazine Make Your Mark @ MMI Kortemark dat je 
nu in handen hebt, vertelt je wie we zijn, waar we voor 
staan en wat je mag verwachten in woord en beeld.

Make Your Mark?  
In het woordenboek wordt het als volgt omschreven:
do something great, have an impact on the world, 
achieve great success, make people notice you, 
make people remember you because you are good 
at something.

Niet slecht om mee uit te pakken als school, toch? 
Jonge mensen zoals jij vormen en begeleiden in hun 
zoektocht naar hun plekje op deze aardbol, dat is ons 
streefdoel. We willen ervoor zorgen dat jij opgemerkt 
wordt, mee het verschil maakt en je eigen tag kunt 
zetten op de wereld. 

Een ambitieuze missie? Absoluut. Maar wij zijn  
overtuigd dat een school de drive moet hebben om 
grenzen af te tasten en zelfs te verleggen. De lat mag 
hoog genoeg liggen en ook doelen die onhaalbaar 
lijken, proberen wij te realiseren.

Die 8 seconden zijn ondertussen al lang voorbij, maar 
toch dagen we je uit verder te bladeren.  
Kijk, lees en beleef dit magazine (nee, swipen of klikken 
kan voor een keer niet). 
We verzekeren je dat het van de eerste tot de laatste 
pagina een ware ontdekkingstocht wordt: verrassend, 
jong, hip, soms zelfs een beetje stout of ondeugend, 
maar vooral to the point! 

Klaar voor een ritje op de MMI-roetsjbaan? Gordels 
vast en enjoy the ride!
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HIGH
FIVE!

Stap voor stap groot worden, op je eigen tempo. 
Zo doe je dat in het MMI.

Soms gaat het met reuzenpassen vooruit, dan weer moet je een paar stappen achteruitzetten om 

er opnieuw voluit voor te gaan. Maar voor elke stap verdien jij een high five.

Tussen de re
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ool is spiek
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MMI, duidelijk 
méér dan een school

If everything was perfect, you would  never learn and you would never grow
BEYONCÉ KNOWLES

1
JOIN THE CREW 

Groot, dik, bruin, blank, ros, veggie, 
fitgirl, rapper, straffe denker, handige 
doener … Hier is plaats voor iedereen, 

zonder vooroordelen. Welkom!

2
FEEL@HOME

Bij ons op school kan iedereen  
zijn ei kwijt. We helpen elkaar, doen 

ons best en zoeken naar oplossingen. 
We maken fouten, maar ook veel  
plezier. En dat doen we samen.

3
100% KWALITEIT

Goed en vernieuwend onderwijs  
bieden staat bij ons op één.  

Voorbereid(en) op de arbeidsmarkt, 
hoger onderwijs en het leven.  

Een mooie toekomst begint hier.

4
WE CARE

ADHD, twee gebroken benen,  
een groot verdriet of dyslexie. Waar je 

ook mee zit, hier vind je altijd open 
deuren en luisterende oren. Samen 

zoeken we het uit.

5
MAG HET WAT MEER ZIJN?

Leren binnen en buiten  
de school(m)uren. Leren in de klas of 

op de werkvloer. Bij ons verruim je 
je blik zodat je voorbereid en zonder 

oogkleppen de wereld instapt.
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VANONDER
DE KERK 
TOREN
Verleg je grenzen

UITSTAPJES
Als school tonen wij je 
graag een echt stukje 
van de grote wereld. 
Vanaf het eerste jaar 
doen we uitstapjes, 
zowel binnen als  
buiten de lessen. 

CITYTRIPPEN
We nemen je mee op citytrip naar de 
Big Ben in Londen en de Eiffeltoren 
in Parijs. In de paasvakantie staat een 
buitenlandse reis op het programma 
en je kan mee op schoolkamp – soms in 
het verre buitenland. Volg je Kinderzorg, 
dan ga je op stage naar Groningen, zit 
je in de afdeling Mode dan bezoek je 
Amsterdam en kies je voor Jeugd- en 
gehandicaptenzorg dan gaat het  
richting Roemenië. 

AND THE AWARD GOES TO … 
Houd je wel van een beetje  
competitie? Prima, want in het 
MMI doen we regelmatig mee aan 
wedstrijden en olympiades. Ben 
je een rekenwonder of heb je een 
talenknobbel, bij ons kan je zeker 
je ei kwijt. En ook creatieve geesten 
komen aan bod. Elk jaar organiseren 
we zelf een fotografie- en poëziewed-
strijd. Kansen genoeg dus om in de  
prijzen te vallen.

ON TOUR
Theorie en oefeningen 
zijn belangrijk, maar ook 
leren op de werkvloer 
werpt zijn vruchten af. Via 
stages en werkplek-leren 
leer je enorm veel bij en 
doe je heel wat concrete 
ervaring op. 

NAAR DE GROTE SCHOOL. IN KORTEMARK, 
ZEG JE? BERESJIEK! IN HET MMI ZORGEN 
WE ERVOOR DAT LEREN LEUK IS. WE PRIK-
KELEN JE NIEUWSGIERIGHEID EN LATEN JE 
ZELF DINGEN ONTDEKKEN DOOR IN ACTIE 
TE KOMEN. JE BLIJFT NIET CONTINU OP DE 
SCHOOLBANKEN ZITTEN, MAAR TREKT EROP 
UIT – SOMMIGEN AL WAT MEER EN VERDER 
DAN ANDEREN.

HELLO
WORLD

BUITENLANDSE STAGE
Je verlaat je comfortzone en ontdekt 
andere delen van de wereld. Een 
essentieel onderdeel van volwassen 
worden volgens ons. Studenten die 
meegingen op buitenlandse stage 
geven alvast aan dat ze gegroeid zijn. 
So, let’s go and grow!

FEED YOUR BRAIN
Nog een taak afwerken, een 

groepswerk voorbereiden, snel 
iets online opzoeken (voor school 
uiteraard) of een gemiste test inha-
len? Onze ruime studiezaal is heel 
de middag open. Ook dat is een 

MMI-middag.

YOUTUBE
HITLIST LEERKRACHTEN
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Als je denkt dat we in 
het MMI tijdens de mid-
dag enkel braaf onze 
(gezonde) boterham-
metjes naar binnen 
spelen, wel, dan zit je er 
toch een paar kilome-
ter naast, en dus in de 
verkeerde school. Soms 
kan een middag hier 
écht wel te kort zijn.

VITAMINEN À VOLONTÉ
Schuif je voeten gezellig onder 
tafel in ons hippe oranjeblauwe 
schoolrestaurant. Negeer zeker 

onze heerlijke saladbar niet en laat 
je verleiden door een smakelijk des-
sertje.  Leraren kunnen aanschuiven 
voor een lekker driegangenmenu. 

Alles is klaargemaakt en geserveerd 
door onze eigen Sergio Hermans. 
Supervers en een dikke ster waard.

EXPRESS YOURSELF
Ben je het rondhangen op de 

speelplaats even beu. Kies dan een 
van onze creatieve of sportieve 

activiteiten. Sleep met je klas de fel-
begeerde MMI-Cup in de wacht, zet 
je klasgenoot schaakmat tijdens de 

spelletjesmiddag of ga volledig uit je 
dak tijdens je allereerste gitaarles.

PUMP UP THE VOLUME
Oh ja, sorry, maar op vrijdagmiddag 
trilt de kaas van tussen je boterham 

en daveren de erwtjes in je bord, 
want dan draaien onze MMI-top-
DJ’s hun beste plaatjes tijdens de 
middagpauze. Van een goenoene 

gesproken!

YOUTUBE
HITLIST LEERLINGEN

WAT 
SPOKEN 
WE UIT

TIJDENS DE 
MIDDAG?

Goenoene zeg! 
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VERGADEREN, AANWERVEN, LUISTEREN, PRATEN, BESLISSEN, UIT-
STIPPELEN, INNOVEREN, ONDERSTEUNEN, AANMOEDIGEN … HET 
HEEFT IETS WEG VAN JONGLEREN. ALS DIRECTEUR MOET JE HEEL 
WAT BALLETJES IN DE LUCHT HOUDEN. 

HOE SLAAGT SYLVIA MAERTENS ERIN OM DAT ELKE DAG MET ZOVEEL 
ENTHOUSIASME TE DOEN?  WE VROEGEN HET HAAR. EEN GESPREK 
OVER DRIVE EN TEAMWORK, MAAR OOK NYLONKOUSEN EN KATTEN.

STREVEN NAAR
EEN WARM 
SCHOOLKLIMAAT
NAAR  DE  DIRECTEUR
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HOGE DRUKGEBIEDEN

Sylvia, wat vind jij het belangrijkste in 
jouw werk als pedagogisch directeur?
Sylvia | “Het gaat absoluut niet over ‘wat ik’ 
belangrijk vind, maar over voor ‘wie’ we het 
doen. In onze nieuwe visietekst staat:  
‘We dromen van een school waar leerlingen 
goesting hebben om te leren.’ Daar gaat het 
toch om? Dat ik daar met vele anderen aan 
kan en mag meewerken, dat is het  
belangrijkste.”

Hoe ziet de agenda van  
een directeur eruit?
Sylvia | “Heel gevuld en gevarieerd. Als 
directeur ontwikkel ik mee een heldere en 
doordachte visie voor de school. Dat betekent 
beleidslijnen uittekenen binnen de reglemen-
tering, maar ook medewerkers coachen en 
inspireren. Ik houd het geheel in het oog en 
stuur bij waar nodig. Luisteren naar signalen 
van personeelsleden, leerlingen en ouders is 
daarbij essentieel.”

Heb je met zo’n druk schema  
nog tijd voor hobby’s?
Sylvia | “Ik probeer van elke zondag een 
gezins- of familiedag te maken. En ja, onze kat 
krijgt die dag de nodige aandacht. Een stevige 
wandeling of een toertje lopen houdt me fit. 
Maar ik kan ook genieten van cocoonen  
met een goed boek of een gezellig etentje 
met vrienden.”

Terug naar de school.  
Is er de laatste jaren veel veranderd?
Sylvia | “Er is enorm veel geïnnoveerd, zowel 
in het ASO, BSO als TSO. Leren is veel ruimer 
geworden dan leren op de schoolbanken. Dat 
maakt het boeiend en interessant. Maar zo’n 
vernieuwing kan pas slagen als leerlingen zich 
echt goed voelen op school, als ze gehoord 
worden en zich veilig voelen. Kortom binnen 
een warm schoolklimaat.”

Hoe realiseer je zo’n  
warm schoolklimaat?
Sylvia | “MMI is een school die resoluut kiest 
voor ‘zorg’. Enthousiaste en professionele 
leraren zorgen elke dag voor hun leerlingen 
en volgen ze van nabij op. MMI is ook een 
bruisende school. Ik sta soms versteld van het 
enorme aanbod activiteiten buiten de lessen. 
Er is veel betrokkenheid langs beide kanten 
bij alles wat op school gebeurt. Via onze toffe 
leerlingenraad bijvoorbeeld.”

Wat zijn voor jou de kwaliteiten  
van een goede MMI-leraar? 
Sylvia | “Naast vakkennis, moet een leraar 
leerlingen inspireren, motiveren, laten leren 
en groeien. Voor mij is een goede leraar 
bevlogen, betrokken en ambitieus. Bevlogen 
in de zin dat hij bezield is en de leerlingen wil 
aansteken met zijn passie. Betrokken omdat 
hij zijn leerlingen kent, voor hen zorgt, naar 
hen luistert en hun behoeften herkent. En 
ambitieus omdat hij zijn lat hoog durf leggen 
en de leerlingen voldoende uitdaagt. We wil-
len toch het beste voor onze leerlingen?”

30 jaar geleden stond je zelf voor de 
klas. Een heel andere tijd?
Sylvia | “Oh ja. Toen ik startte in het MMI 
droegen wij in de zomer verplicht een rok 
met nylonkousen en hadden we alleen een 
krijtbord en een cursus. Als godsdienst-
leraar kreeg ik wel de kans om leerlingen 
te confronteren met grote levensvragen 
en met hen over levensbeschouwelijke 
onderwerpen te overleggen. Heel boeiend. 
Bij momenten voel ik nog een beetje 
heimwee.”

Waar ben je trots op? 
Sylvia | “Alles wat we in het MMI bereikt 
hebben, is het resultaat van teamwork. 
Ik ben heel fier op onze school. Onze 
oud-leerlingen doen het erg goed in het 
hoger onderwijs. En ook op de werkvloer 
presteren ze uitstekend. Ik geloof echt dat 
veel mogelijk is als jongeren dingen mogen 
uitproberen en fouten maken.”

Wat zijn de plannen voor de school  
in de toekomst? 
Sylvia | “Dat zijn er nog heel wat, op korte 
en lange termijn. Het beweegt hier voort-
durend. Ik nodig iedereen graag uit om een 
kijkje te komen nemen in het MMI op een 
infomoment of een opendeurdag.”

Blijf up-to-date 
en surf naar mmikortemark.be 
of volg ons op Facebook. 

DUAAL
LEREN
DUAAL
LEREN

“WE DROMEN VAN  
EEN SCHOOL  
WAAR LEERLINGEN 
GOESTING HEBBEN  
OM TE LEREN”
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Er zijn dingen die je niet op de schoolbanken leert. Soms is het 
echte leven een betere leerschool. Duaal leren biedt heel wat 

voordelen voor leerlingen, scholen én ondernemingen. 

Twee dagen per week zit je op de schoolbanken, drie dagen sta 
je mee op de werkvloer. Echt wel een volwaardig alternatief voor 

alleen op school-leren. 

Onze school legt dit traject af met leerlingen uit de zevende jaren 
BSO – kinderbegeleiders en zorgkundigen. Als dat geen spring-

plank is voor een goede job of verdere studies!

KIJK UIT 
JE DOPPEN

224 kg

281 kg

IN HET MMI DRAGEN WIJ GRAAG ONS ‘DOPJE’ BIJ VOOR HET 
GOEDE DOEL. WE ZAMELEN DOPJES IN VAN PMD-FLESSEN 
VOOR HET BELGISCH CENTRUM VOOR GELEIDEHONDEN.  
MET DE OPBRENGST LEIDEN ZE HONDEN OP.   
EN WE WORDEN ER ELK JAAR BETER IN!

2015
2016

2016
2017

WE GAAN 
IN 2017-2018 
VOOR MEER 
DAN 300 KG!

TIP TEGEN DE SCHOOLDIP



PLAY TIME!
We verleggen graag onze  
grenzen. Elk jaar brengen 3 ‘native 
speakers’ een Engelstalige voor-
stelling op de planken.

KUNSTBLOG

Op onze blog Kunst op school 
posten we pareltjes van kunst-
werken die leerlingen tijdens de 
lessen plastische opvoeding zelf 
in mekaar staken.

http://mmikortemark-po-gallery.
blogspot.be

CULTUURDAG

Op de Cultuurdag eind december 
wordt onze school één groot 
theaterfestival.

SCHOOLTONEEL

Droom je ervan om op de plan-
ken te staan, sluit je dan aan bij 
ons schooltoneel.

PLAMUUR
DAT GAT
IN JE
CULTUUR

GEDICHTENDAG

Op de Gedichtendag koppelen 
we poëzie aan muziek tijdens 
kleinschalige gastoptredens van 
singer-songwriters.

CULTUUR – WHAT’S IN A 
NAME? IN ONZE SCHOOL 
DEKT DIE NAAM EEN  
GROTE LADING. EEN BROK 
THEATER, EEN VLEUGJE  
POËZIE, EEN STREEP  
MUZIEK, EEN GOEDE FILM 
EN ZO VEEL MEER …

PLAMUUR DAT GAT IN JE 
CULTUUR VOOR ELK WAT 
WILS, DAT IS ONS MOTTO. 
HEEL WAT ENTHOUSIASTE 
LERAREN NEMEN JE GRAAG 
MEE OP SLEEPTOUW.

Ontdek meer activiteiten op de 

Facebookpagina of in het  

fotoalbum op onze website

CCC

Onze Coole Culture Club (CCC) 
organiseert het hele jaar door licht 
verteerbare culturele uitstapjes.

LENNY &
DE WESPEN
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SCHOOLBAND

Muzikanten en zangers vinden 
elkaar in Out of the Lines, onze 
schoolband.

RADIO MMI

De leerlingenraad Move! zorgt 
met haar Radio MMI en DJ’s uit 
eigen rangen regelmatig voor een 
muzikaal intermezzo tijdens de 
pauzes.

MMI ZET 
DE PUNTJES 

OP DE    

laughing out loud

oh my god!

thanx

grappig!

I don’t know

best friends forever

hugs & kisses

fuck my life

love you

rolling on the floor 
laughing

favoriete smiley

CULTURE
noun   1. Culture is 
roughly anything we do 
and the monkeys don’t

LENNY &
DE WESPEN
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en hoe zit 
dat nu met 

die smartphones? 
Mag dat nu of mag 

dat niet?
Je mag je gsm bijhebben, 

maar dan moet je hem 
uitzetten.

Het mooie aan taal is dat je het kan inkleuren tot je woorden 
passen bij wie luistert of leest. Een praatje onder vrienden klinkt 
anders dan een gesprek in de klas of in een zakelijke omgeving. 

Een vakantiekaartje is niet hetzelfde als een sollicitatiebrief.

Tijdens de lessen Nederlands leer je hoe je de juiste toon aanslaat 
in diverse situaties, als je schrijft en spreekt. Op school is dat  

simpel: je gebruikt goed Standaardnederlands (of AN)  
en geen sms-/chat- of andere jongerentaal.

CULTURE



BRIAN
NAEYAERT

OP JE
GEZOND
HEID

Brian, je interesse voor mode en kleding  
zit in je genen, niet?
Brian | “Ja, dat klopt wel. Mijn grootmoeder was kleermaakster 
en mijn moeder maakte kleren voor mijn zussen en mij. Mode 
heeft me altijd geïnteresseerd. Op mijn 13de was ik elke och-
tend heel bewust bezig met het uitzoeken van de juiste outfit.”

Wanneer kwam de klik  
om ook echt iets met mode te doen?
Brian | “In het 4de middelbaar volgde ik de richting Verzorging. 
Ik herinner me nog goed dat wij begin december in de les van 
mevr. Vandenbulcke placemats moesten stikken. Een naaima-
chine was me niet onbekend en dus lukte dat best goed. Mevr. 
Vandenbulcke zei me toen ‘Maar Brian, je zit in de verkeerde 
richting!’. Die opmerking heeft me aan het denken gezet en na 
de kerstvakantie ben ik geswitcht naar de richting Mode.”

HOW 
BRIAN NAEYAERT

MAKES HIS
MARK

GEDAAN MET VAN DE KAST NAAR HET 
BORD SCHUIFELEN EN VAN HET BORD NAAR 
JE STOEL SLOFFEN EN VAN JE STOEL NAAR 
JE FAVORIETE BANK OP DE SPEELPLAATS 
SLENTEREN. SPORTEN GA JE! TIJDENS DE 
LO-LESSEN, MAAR WAAROM NIET TIJDENS 
JE MIDDAGPAUZE. NIET ALLEEN JE BREIN, 
MAAR OOK JE LIJF HEEFT IMMERS TRAINING 
NODIG. 

Dus stof die sportschoenen af, pimp je lijf met een coole 
sportoutfit en move that body! En je hoeft absoluut geen fitgirl 
of –boy te zijn om ermee te beginnen. Ook sporten kan je bij 
ons leren.

KOMEN E-TEUH!
Bewegen is belangrijk, net als de energie die je tankt.  
Reality check: lekker eten, hoeft niet ongezond te zijn. 

Ontbijten als een king (of queen) doe je thuis. Tijdens de les-
pauzes drink je water en kies je keurig voor gezonde tussen-
doortjes. Wist je trouwens dat wij heerlijke notenmengsels en 
vers fruit in de aanbieding hebben? Als de klok 12 slaat, haal je 
je lunchbox boven. Ben je die boterhammen met kaas beu of 
komt de salami je oren uit? Scan de QR-code en laat je inspire-
ren door enkele gezonde alternatieven. 

Liever geen boterhammen? No prob! ’s Middags kan je bij ons 
lekker en gezond warm eten. De leerlingen van Restaurant & 
Keuken en Grootkeuken zetten elke dag een super-mega-healt-
hy maaltijd op tafel om je duimen en vingers bij af te likken. 

DE KLOK ROND GEZOND
Gezondheid is een doorlopend thema in onze school. Elk jaar 
nemen we deel aan de Wedstrijd Rookvrije Klassen en organi-
seren we een gezonde week. We lopen ook mee op Kortemark 
Loopt. Er zijn feel good-acties van de werkgroep leerlingenbe-
geleiding en op de themadag werken we rond tabak-, drugs- en 
alcoholpreventie. Want kleine kindjes worden groot en durven 
al eens dingen uitproberen. 

Je hebt het ondertussen wel door: als je bij ons niet fris en 
fruitig voor de dag komt, waar dan wel?!

HIJ IS VERZOT OP MODE, STUDEERDE 
PAS AF AAN DE MODEACADEMIE VAN 
GENT EN WON AL MEERDERE PRIJZEN. 
SAAI ZIJN DE ONTWERPEN VAN DEZE 
CREATIEVELING ALLERMINST.  
EEN MOOIE TOEKOMST WACHT VOOR 
BRIAN NAEYAERT. EN ZEGGEN DAT ALLES 
BEGON IN HET MMI.
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INSPIRATIE VOOR  
EEN GEZONDE  
LUNCHBOX?

CHECK IT OUT!

BRIAN
NAEYAERT

HOW 
BRIAN NAEYAERT

MAKES HIS
MARK

IS MODE JE PASSIE?
STUDEER ZEKER
VERDER EN
HOUD VOL

Het begin van een mooi parcours dat  
je tot in Parijs bracht. 
Brian | “Na het secundair onderwijs volgde ik eerst een  
dagopleiding modevormgever van 2 jaar bij Syntra West.  
Ik leerde er patronen tekenen en ontdekte er de creatieve kant 
van mode. Toen had ik de smaak pas echt te pakken en heb ik 
ingangsexamen gedaan voor de opleiding Mode aan het KASK 
in Gent. Heel pittig, maar het lukte en 5 jaar later behaalde ik 
mijn diploma met grote onderscheiding. Een intensieve periode, 
maar ik had mijn passie gevonden en heb doorgezet.”

Je bent nog erg jong, maar won toch al  
meerdere prijzen?
Brian | “Allemaal tijdens mijn opleiding inderdaad. Bij Syntra 
West behaalde ik de prijs voor ‘best creative’ met mijn afstudeer-
collectie. Met mijn Mastercollectie won ik een opleiding Fashion 
Management aan de Universiteit Antwerpen en het Institut 
Français de la Mode in Parijs. Ze leverde me ook een award op 
van Eskimo met wie ik samen een eigen collectie mag uitbren-
gen. Top uiteraard.”

Waar haal je inspiratie voor je ontwerpen? 
Brian | “Een beetje overal. Een film, muziek, kunst, een foto ...  
Dat is de vonk die alles in gang zet. Maar toch ziet elke collectie 
er uiteindelijk helemaal anders uit dan hoe ik ze aanvankelijk 
voor me zag.”

Welke talenten heb je nodig om  
(mode)ontwerper te worden?
Brian | “Meer nog dan talent heb je creativiteit en vooral passie 
nodig. Het is een harde wereld en je moet heel gedreven zijn 
om te overleven en het vooral echt graag doen.”

Wat maakt jouw creaties uniek?
Brian | “Ik werk graag met contrasten, zowel met kleur,  
materiaal, vorm en structuur. Dat zie je in mijn werk.  
Ik hecht ook ontzettend veel belang aan afwerking,  
details en authenticiteit.”

Stel, the sky is the limit. Hoe ziet je toekomst eruit? 
Brian | “Een eigen label opstarten en draaiende houden,  
zou natuurlijk heel leuk zijn. Maar als ik een job heb die ik graag 
doe, ben ik een heel gelukkig mens.”

Om af te sluiten misschien een gouden tip  
voor onze leerlingen Mode? 
Brian | “Is mode je passie? Studeer zeker verder en houd vol!”
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LET’S
GIVE

HISTORY
SOME 

COLORBoeiend of … boeit niet. 
Rebecca Delaere, een 
gepassioneerde 
historica, gaat alvast 
resoluut voor dat 
eerste gevoel.  
Ze neemt je mee op 
een inspirerende trip 
down memory lane. 
Want een reis naar het 
verleden is vandaag 
nog steeds 
brandend actueel.

Wat maakt geschiedenis  
zo boeiend?
Rebecca | “Geschiedenis 
bepaalt het heden. Dat probeer 
ik mijn leerlingen duidelijk te 
maken. Soms vragen ze zich af 
waarom ze over de Verlichting 
of over de Franse Revolutie 
moeten leren. Maar die ge-
beurtenissen hebben vandaag 
nog steeds gevolgen.” 

Hoe trek je geschiedenis 
naar hun leefwereld?
Rebecca | “Jongeren groeien 
op in een onzekere tijd. Ik daag 
hen uit met een kritische bril 

naar die hedendaagse wereld 
te kijken. Vragen stellen en 
kritisch omgaan met bronnen is 
een heel belangrijk onderdeel 
van de geschiedenisles. We 
onderzoeken of bepaalde bron-
nen wel betrouwbaar zijn. Erg 
relevant als je denkt aan ‘fake 
news’. Het gaat dus veel verder 
dan het vertellen van historische 
verhalen.”

Zegt geschiedenis ook iets 
over de toekomst? 
Rebecca | “We kunnen natuur-
lijk leren uit het verleden, maar 
geschiedenis zegt vooral veel 

over het heden. Ik probeer in 
mijn lessen te benadrukken 
dat wat vandaag in de wereld 
gebeurt het resultaat is van het 
verleden. De actualiteit volgen 
is dus een must!”

Stel, je kan in een teletijd-
machine stappen. Naar 
welke tijd zou je reizen? 
Rebecca | “Moeilijke keuze. 
Italië tijdens de Renaissance 
spreekt tot mijn verbeelding. 
Maar ook een wandeling 
over het Forum Romanum 
in Rome tijdens de klassieke 
Oudheid lijkt me ongelooflijk.  

HISTORY-LOVERS
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 VEEL TE LAAT OF  
WAT NIET MAG
-1 VOOR STIPTHEID  
OF GEDRAG.

DE 7 
GEBODEN 
VAN ‘T MMI

I
HEB VOOR IEDEREEN RESPECT.

II
WEES NOOIT GROF OF VUIL GEBEKT.

III
ALCOHOLGEBRUIK OF ROKEN

DOET JE SCHOOLAGENDA KOKEN.

IV
PESTEN IS GEEN FLAUWEKUL.

V
SPIEKEN, DAT VERDIENT EEN NUL.

 

VI
VOOR SPIJBELEN, MIJN BESTE VRIEND

IS JE STRAFSTUDIE VERDIEND. 

VII
IN ‘T MMI IS DIT GEEN KLUCHT
ORDE TELT, NET ALS TUCHT!

vergeet-me-nietjes

HET MMI IS BIJNA 
NET ZO OUD ALS ONS 
BELGENLAND. IN 1838 
STARTTE EEN GROEP 
JONGE NONNEN EEN 
SCHOOL VOOR KANS-

ARME KINDEREN. 

OUD-DIRECTEUR 
JOHN ASPESLAGH 

SCHREEF EEN BOEK 
OVER DE GESCHIEDENIS 

VAN HET MMI 
(‘HOGER OP NAAR 

DEUGD EN VRIJHEID’). 
JE VINDT HET 

TERUG IN ONZE 
SCHOOLBIBLIOTHEEK.

BEGIN 2017 ONTVING 
DE KONING ONZE 

KLEURRIJKE OKAN-
KLAS OP HET PALEIS.

OUR HISTORY

De Koude Oorlog is een interessante 

periode, al word ik van het leven in de 

Sovjet-Unie onder Stalin niet meteen warm.”

You also teach history in English.  
Hoe verloopt dat?
Rebecca | “Dit jaar geef ik inderdaad voor het 
derde jaar op rij geschiedenis in het Engels 
dankzij CLIL. De leerlingen van het 3de jaar 
zijn soms nog wat verlegen, maar de 4de jaars 
voelen zich al heel comfortabel bij het gebruik 
van het Engels.
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BEAUTIES
& BRAINS

In het MMI halen we graag de professor in jou 

naar boven (liefst wel niet de verstrooide).  

Wetenschappen iets voor jou? Neem de proef  

op de som.

STEM

In STEM (Science, Technology, Engineering en  
Mathematics) slaan de vakken techniek, wiskunde, ICT 
en wetenschappen de handen in elkaar. Via uitdagende 
projecten leer je probleemoplossend denken, observe-
ren en analyseren. 

Zelf een microscoop of een goedwerkend aquarium 
maken? Of liever een raket bouwen én afvuren? Het 
kan. Gefascineerd door drones? We gaan de uitdaging 
aan. En dan hebben we het nog niet gehad over zelfrij-
dende auto’s.  STEM? Allesbehalve saai!

BEN JE BANG VOOR ONWEER? 
OF VIND JE BLIKSEM EN DONDER NET HEEL 
SPANNEND? MAAK VOOR EEN KEER JE EIGEN 
BLIKSEM. VOLG ZORGVULDIG DE STAPPEN 
EN WEES VOORZICHTIG!

 Wat heb je nodig? 
2 ballonnen • Een donkere kamer • Droog haar 
zonder gel of wax • 10 minuten

 Aan de slag 
Blaas de 2 ballonnen op en knoop ze dicht.
Houd in elke hand een ballon vast. Wrijf met de 
ballonnen over je haar. Tsjakka! Daar is de bliksem: 
een heel klein vonkje én geknetter.

 Hoe kan dat?!  
Wel, door met de ballonnen langs je droge haar te 
wrijven, worden ze elektrisch geladen. Die elektrici-
teit gaat van de ene ballon over naar de andere met 
een vonkje. 

Met onweer gebeurt precies hetzelfde. Twee 
elektrische wolken komen bij elkaar in de lucht en 
maken een vonk: de bliksem. 

Het geknetter dat je hoort, is in feite een mini-don-
der. Donder komt trouwens altijd iets na bliksem. 
Maar omdat de ballonnen zo dichtbij zijn in ons 
experimentje, lijkt het alsof je het tegelijk hoort en 
ziet vonken. In dit proefje zorg je dus in feite voor 
kortsluiting tussen de elektrische ballonnen. En dat 
is precies wat bliksem is. Easy, right?

ZELF 
BLIKSEM 
MAKEN

MEISJES@STEM 

WETENSCHAPPEN 

NIETS VOOR  

MEISJES, ZEG JE?  

DAT HEB JE FOUT!  

IN DE STUDIERICH-

TING STEM ZIT HEEL 

WAT GIRLPOWER.IN STEM
ZIT HEEL WAT
GIRLPOWER
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HET INTERNAAT
AAN DE PRAAT

Wijnand
2B1KV - MMI, Kortemark

Zeker. Ik vertrek op maandagmorgen altijd 
met een goed gevoel. Het is hier echt tof, 
want ik ben hier samen met mijn vrienden. 
Als ik naar de klas moet, is het wat minder... 
Studeren is écht mijn ding niet.

Thibault
4S2 - MMI, Kortemark

Ja, ik vind het hier super. Sinds ik op inter-
naat zit, ben ik een pak zelfstandiger ge-
worden. Ik kan veel beter mijn plan trekken. 
Ik heb hier fijne vrienden en kan altijd bij 
iemand terecht. Sociale contacten zijn voor 
mij belangrijk.

Wijnand
2B1KV - MMI, Kortemark

Ja hoor! Elke avond en op woensdag- 
namiddag. Meestal kunnen we kiezen wat 
we willen doen. Toch mag het van mij wat 
meer zijn, dan moet ik minder studeren.

Thibault
4S2 - MMI, Kortemark

In het begin had ik het een beetje moeilijk, 
zeker ‘s avonds. Het was ferm aanpassen, 
maar vanaf week twee voelde ik me al op 
mijn gemak. Het internaat is echt wel mijn 
tweede thuis.

Wijnand
2B1KV - MMI, Kortemark

Ik ben graag op internaat omdat ik er 
bij mijn vrienden ben. Maar vooral als ik 
alleen op mijn kamer ben, denk ik aan mijn 
ouders en mijn zus. Thuis keken we altijd 
samen naar Thuis en dat gezellig moment 
mis ik wel. Maar ik bel wel elke avond, en 
als ik eens een moeilijke dag heb,  
ook ‘s morgens. Maar meestal lukt het 
prima, hoor.

Thibault
4S2 - MMI, Kortemark

Wie op het internaat blijft, zit meestal met 
de anderen in de living. We kijken er tv of 
praten wat. Het is er altijd leuk. De jongere 
internen gaan naar Den Overkant, een huis 
aan de overkant van de straat. Maar som-
migen verlaten het internaat voor hun acti-
viteiten. Zo doet er iemand aan kickboksen 
en gaat iemand anders naar toneelrepeti-
ties. Er zijn leerlingen die met een SNS-
pas* gaan sporten. We krijgen dus best wat 
vrijheid. Dat is fijn en van dat vertrouwen 
wil ik dan ook geen misbruik maken.

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Vind je het fijn hier op internaat?

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Donkere gangen, strikte regels en strenge opvoeders? Think again! In het MMI staat internaat voor funny days. Hier 
kan jij volledig jezelf zijn. Studeren én ontspannen in een toffe huiselijke sfeer. Een spelletje spelen (of gewoon wat 
chillen) in het clubhuis, tv kijken in de living, een filmpje 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 daarvan 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. 
Laten we eens op de man af vragen wat onze jongens in dit gemengd internaat van hun verblijf vinden...

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Ik kom eens polsen of je het naar je zin hebt  
op internaat?

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Heb je voldoende tijd voor ontspanning?

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Voelde jij je meteen thuis?

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Heb je soms last van heimwee?

Katrien_Vandenabeele
MMI, Kortemark

Blijven jullie ‘s avonds altijd op het internaat?
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*SNS-pas: een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs waarmee je gedurende een bepaalde 

periode aansluitend aan de schooluren kan deelnemen aan verschillende sportactiviteiten.



IN DE 
JUISTE
RICHTING

 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

BE A PART
OF OUR ONLINE
COMMUNITY

20
april

vrijdag

19u
infoavond

01
maart

donderdag

19u
infoavond  

voor kinderen van  
het 6e leerjaar

22
april

zondag

vanaf 11u

opendeurdag 

vanaf 11u: 

lekker eetbuffet 

vanaf 13u: 

tal van activiteiten!

Soms is het kristalhelder welke richting je uit wil gaan, 
maar vaak is het toch een kwestie van wikken en wegen. 
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, Engels, Grieks, Kunst, Maatschappij 
en welzijn, Media&IT, Spaans, Sport, Sociale vorming, 
STEM en wetenschappen en Voeding! Tegen het einde 
van het tweede jaar heb je al een veel scherper beeld van 
wat je verder wil studeren en kun je opnieuw heel wat 
verschillende richtingen uit.

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 wat spanningen thuis? Loopt het niet vlot in de 
klas? In het MMI laten we je niet aan je lot over. Wij 
vinden het belangrijk dat jij je goed in je vel voelt. 
De deur van De Egel (de leerlingenbegeleiding) 
staat daarom altijd wagenwijd open. 

Vallen je resultaten ondanks je harde werk tegen? 
Lukt het niet om een goede samenvatting te ma-
ken? Of heb je moeite om een goede planning op te 
stellen? Keep calm and carry on, de leerbegeleiders 
staan voor je klaar! Je kan individuele leerbege-
leiding krijgen of work@school volgen. Voor de 
hoofdvakken organiseren we inhaallessen en elke 
avond ben je welkom in de studie.




