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MAKE
PEOPLE
NOTICE
YOU

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

Maak jij mee de move? Mag het voor jou gerust
wat meer zijn? Het MMI zet je aan tot leren
binnen en buiten de school(m)uren. Leren op de
bank, op straat, aan het scherm en op de werkvloer. Leer zonder oogkleppen op, overal, en stap
met een brede kijk de wereld in.

Hallo daar,

In het woordenboek wordt ‘make your mark’ 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, jouw move maakt op
de wereld én naar onze school.

P.8-9

Op onze school kan iedereen zijn ei kwijt.
Je helpt elkaar en doet je best. Maar soms maak
je ook fouten en dan zoeken we samen naar
oplossingen. Op onze school is het plezant en is
iedereen welkom.

Hoe je dat doet? Neus alvast eens rond in deze
‘Make Your Mark’. Dit magazine vertelt je wie we zijn,
waar we voor staan en wat je mag verwachten in
woord en beeld.
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Wij zijn ervan overtuigd dat een school de drive moet
hebben om leerlingen én leraren aan te zetten hun
moves te maken, hun grenzen af te tasten én zelfs te
verleggen. Een ambitieuze missie? Absoluut.
Daarom ook dit magazine: vernieuwend, verrassend,
jong, hip, soms zelfs een beetje stout of ondeugend,
maar vooral to the point! We verzekeren je dat het van
de eerste tot de laatste pagina een ware ontdekkingstocht wordt.
Ready to move? Go!
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Vernieuwend en goed onderwijs bieden
staat bij ons op één. We bereiden je voor op de
arbeidsmarkt, het hoger onderwijs en het leven.
Een mooie toekomst tegemoet!
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MMI, duidelijk
méér dan een school

Elk kind vindt bij ons zijn plaats en iedereen telt
mee. Heb je een groot probleem of een klein
verdriet, we gaan op zoek naar manieren om
met die moeilijkheden om te gaan.
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BRAM STORME
(OUD-LEERLING)

Bram heeft zijn naam niet gestolen.
In september werd deze 23-jarige oudleerling wereldkampioen duatlon in het
Zwitserse Zofingen. Tussen de trainingen
door studeerde hij af als industrieel
ingenieur bouwkunde en dit jaar startte
hij met een studie Architectuur. Van een
stormram gesproken. Go, go, Bram, go!

IEDEREEN ZIJN TALENTEN LATEN
ONTDEKKEN EN ONTWIKKELEN,
DAAR GAAN WE VOOR! IN HET
EERSTE JAAR MAAK JE ALS LEERLING
EEN KEUZE DIE BIJ JE PAST EN JE
INTERESSEERT. BEN JE SPORTIEF,
TALIG, SOCIAAL, CREATIEF, WISKUNDIG? HEB JE INTERESSE VOOR
ECONOMIE OF TECHNIEK? WIL JIJ
LATER WETENSCHAPPER WORDEN
OF LIEVER KOK? HIER VIND JE ZEKER
JE PLAATS! MET AL JOUW TALENTEN
EN INTERESSES GAAN WE VERVOLGENS AAN DE SLAG. ZO BOUW JIJ
EEN MOOI PAKKET VAARDIGHEDEN
EN KENNIS OP, DAT JE LATER, ALS JE
GROOT BENT, ÉCHT NODIG HEBT.

HULP EN HOOP

OUT OF THE LINES

PLAY TIME!
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MARIJKE DECAESTECKER
(LERAAR LO)

ARJEN VANHUYSE
(STUDENT SE-N-SE BEGELEIDER
KINDEREN / JONGEREN)

Zingen, piano spelen, kaarttrucs, goochelen, grappige rollenspellen … Arjen doet het
allemaal. Hij ontdekte de liefde voor het vak
toen hij in contact kwam met de ziekenhuisclowns. Naast eigen voorstellingen maken via
zijn bedrijfje Arjoentje, is Arjen ook actief bij
vzw Kloen, een organisatie die zich inzet voor
de ziekenhuisclowns en tal van andere goede
doelen. Een zotte muts met het hart op de
juiste plaats, die Arjen!

Naast onze leerlingen motiveren om te
sporten, is Marijke - aka ‘die van LO’ - zelf nog
competitief bezig met atletiek bij de Masters
45. Voornamelijk op de 200m en 400m. En
dat doet ze uitstekend. In de winter loopt ze
indoor en vanaf maart buiten. Het voorbije
jaar behaalde ze zowel brons op het BK
indoor op de 200m als op het BK outdoor op
de 400m. Op het VK ging ze zelfs met een
gouden plak naar huis voor haar prestatie op
de 200m. En ze maakt ook deel uit van de
nationale ploeg Masters. Een echte haas, ons
Marijke!

Wie kiest voor extra tennis volgt die
lessen op de tennisvelden en met
het materiaal van de Kortemarkse
tennisclub. “In onze school hebben
we niet de juiste accommodatie
om deze tennislessen te geven. De
tennisclub van Kortemark is een van
de succesvolste in Vlaanderen en
ligt bovendien op wandelafstand
van onze school”, vertelt directeur
Dirk Laleman. “De lesgevers zijn in
overleg met Dirk Mergaert van de
club aangesteld. We hebben de tennislessen ook bewust na de middag
in de lessenroosters gestoken zodat
leerlingen eventueel na de lessen
nog extra kunnen trainen.”

LET’S
SWIPE
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DE WARMSTE WEEK

Yes! De mooiste en warmste week
van het jaar hebben we ook in MMI
volop beleefd. Een prachtig verlichte
speelplaats met chalets en in elke
pauze Radio MMI. Maar liefst 30
verschillende warme projecten
passeerden de revue. Popcorn,
lokale producten van de boer,
snoepjes, vurige pompoensoep,
warme wafels, pannenkoeken en
andere desserts, zelfgemaakte
sleutelhangers, bar en quiz voor de
leraren, warme knuffels, de warmste
boodschap en niet te vergeten de
warmste camping (die best fris was).
Zoveel leerlingen, leraren en opvoeders gingen er samen 100% voor.
Echt hartverwarmend!

Beluister hier 1 van
de repetities van
onze schoolband
o.l.v. dirigent Bert
Declerck.

LANG LEVE LEZEN!
HET PASTORAAL THEMA DIT
SCHOOLJAAR IS: ‘EEN SCHOT IN
DE ROOS’. ZE LEGGEN DE LINK MET
DE PERFECTIE DIE ONS DAGELIJKS
WORDT VOORGESPIEGELD, MAAR

Omdat we lezen echt willen
stimuleren, hebben we een nieuwe
leeshoek gemaakt achteraan in onze
studiezaal. Gezellige zeteltjes en
mooie quotes over boeken en lezen
nodigen uit om je er te nestelen met
een boek.

En oh ja, we zamelden maar liefst
€ 7143,72 in voor onze warme doelen dankzij 29 verschillende acties.
De school heeft bijgelegd tot het
bedrag van € 7500. Daardoor kunnen
we aan elk van onze 5 goede doelen
€ 1500 schenken.

DIE WE ZELDEN BEREIKEN. ALLES
MOET PRECIES EEN SCHOT IN DE
ROOS ZIJN: DE PERFECTE FOTO,
HET PERFECTE LIEF, DE PERFECTE
MAKE-UP, DE MEESTE LIKES …

ZIJ HEBBE
N HUN
TALENT G
EVONDEN
,
WELK TAL
ENT MATC
HT
MET JOUW
PROFIEL?

Vijf jaar bestaat ze ondertussen al,
onze fantastische schoolband
Out of the Lines. En daar hoort een
feestje bij. Met leden uit diverse
schooljaren bestaat onze schoolband uit een mooie mix van muzikaal jong talent. Op elke opendeurdag en afstudeerfeest spelen
ze ten dans. Wie deel wil uitmaken
van de band moet auditie doen.
Ben je er bij, dan duik je samen
met de band elke dinsdagmiddag
de repetitieruimte in. Gitaar, keyboard, drum, sax en klarinet, maar
ook kabels en versterkers en niet
te vergeten hun stem!

Onze werkgroep Derde wereld die
bestaat uit leerlingen en leraren verkoopt twee keer per maand wereldwinkelproducten uit derdewereldlanden. Met de winst steunen ze elk
jaar twee goede doelen. Dit jaar gaat
er 250 euro naar SORA en 250 euro
naar Hulp en Hoop. Deze organisatie
verleent wereldwijd steun aan mensen die getroffen zijn door oorlogsgeweld, natuurrampen, armoede en
andere sociale problemen. Een van
hun concrete projecten is ‘Een Druppel Melk’ in Aleppo (Syrië). Daarmee
voorzien ze kinderen en baby’s van
melk, die noodzakelijk is voor hun
groei. Hulp en Hoop draagt ook bij
aan de heropbouw van verschillende
dorpen rond Mosoel in Irak.
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DE IMPACT DAARVAN OP HET ZELFBEELD VAN JONGE MENSEN KAN
VERNIETIGEND ZIJN. DAAROM:
WEES JEZELF EN NIET DE
GESTILEERDE INSTAGRAM-VERSIE
VAN JEZELF.

In het aangrenzende openleercentrum staat trouwens een hele
plank boeken om te ruilen. Wie een
boek wil meenemen naar huis, mag
dat, maar die legt er dan liefst een
ander exemplaar voor in de plaats.
Ook op die manier willen we de
leescultuur bevorderen.
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TIPS & HACKS
VOOR JE
STUDENTENKAMER
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OP INTERNAAT IS JE STUDENTENKAMER ERG BELANGRIJK. ZE WORDT
EEN BEETJE JE TWEEDE THUIS. DE JACHT OP DE BESTE KAMER START
AL BIJ DE INSCHRIJVING. MAAR HET IS DE INRICHTING DIE ER ECHT JE
EIGEN PLEKJE VAN MAAKT. ONTDEK HOE JIJ JE KAMER MOOI, SLIM EN
VOORDELIG KAN INRICHTEN.

BE CREATIVE

GEBRUIK LICHTE KLEUREN
Oranje muren en paarse gordijnen?
Mmm. Beter niet. Houd het sober
en licht. Zo lijkt je kamer groter en
straalt ze een pak meer rust uit.
Klinkt dat saai? Laat je volledig gaan
met kleurrijke accessoires, zoals
kussentjes, vaasjes, foto’s of
kadertjes.

Heel wat kleine meubeltjes of leuke
accessoires kan je perfect zelf maken
voor weinig geld. Vraag tips aan
handige en creatieve mensen uit je
buurt. Surf ook eens rond en laat je
inspireren. Op YouTube staan vast
leuke filmpjes om een oude wijnkrat te
pimpen tot een origineel kastje.

SNUISTER IN DE KRINGWINKEL
Mix en match oude en nieuwe spullen.
Een oud kastje, kan heel leuk staan naast
dat gloednieuwe bed. Ga zeker eens
rondsnuffelen in een kringwinkel. Je vindt
er leuke hebbedingen voor weinig geld.
Ideaal om een persoonlijke touch aan je
kamer te geven.
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BENUT ALLE RUIMTE
OPTIMAAL
SPIEGELTJE AAN

Je kan er je vuile sokken
verstoppen, maar de ruimte
onder je bed heeft veel
meer te bieden. Het is de
perfecte plek om dingen
op te bergen die je niet dagelijks nodig hebt. Kies voor
handige opbergboxen,
dat maakt meteen ook het
poetsen wat gemakkelijker.

DE WAND
Een spiegel is niet alleen
handig om tegen jezelf
te zeggen hoe geweldig
je bent. Hij doet je kamer
ook groter lijken.
En uiteraard is een spiegel ook ideaal om te
checken of je haar wel
in de juiste plooi ligt en
je outfit tiptop zit.
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STRAFFE VERHALEN OP INTERNAAT...
FITNESS VOOR DE STEM
Als je ’s avonds door de school loopt, hoor je veel kans een klok
van een stem door de gangen klinken. Dat is Thibault, vijfdejaars, die
zijn stemspieren traint. Al van kindsbeen af droomt hij ervan acteur
of zanger te worden. Thibault wil graag naar de toneelschool in
Antwerpen. Als voorbereiding neemt hij regelmatig deel aan audities.
Afgelopen zomer deed hij auditie voor Ketnet. Na een slopende
selectie, werd zijn droom werkelijkheid. Thibault speelt mee in een
professionele musical die op Ketnet te zien is. Wij zijn alvast grote
fan. There’s no business like showbusiness!
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ALS EEN MUG EEN OLIFANT WORDT
Zzzzz. Muggen. Lastige beestjes. Zzzzeker als zzze rond je oren komen
zzzzoemen. Dat vond ook interne J. Hij haalde meteen de grove middelen
boven en ging deze lastigaards te lijf met zijn spuitbus. Alleen activeerde
hij op deze manier wel het brandalarm. Geen paniek, het alarm werd snel
gereset door de aanwezige opvoeders. Tot plots een andere opvoeder
als een echte brandweerheld de school binnenstormde. Hij kreeg op
zijn telefoon een melding van het alarm en dacht dat er effectief brand
uitgebroken was. Gelukkig kon hij er opgelucht om lachen.

TIMEFRAME
6:45 Geeuw. Opstaan. Ontbijtje met de krant en op weg naar het
MMI! #wakeupwithasmile 07:30 Busje komt zo. Via Handzame,
Werken en Zarren droppen we een bus vol frisse scholieren aan het
MMI in Kortemark #busdriver 08:45 OLC-dag. Koffie? check! Muziek?
check! Laat de werkdag beginnen! #attheoffice 10:00 Levering van
de chalets voor ‘De warmste week’ op de centrale speelplaats door @
GemeenteKortemark #dewarmsteweek 11:30 Lekker lunchen met
de collega’s in het restaurant #bloemkool #rosbief #patatjes
15:50 Leerlingen 6JGZ ophalen met de schoolbus @campusHuilaert
#expressie 16:30 Dappere studenten aan het werk tijdens de

avondstudie in de soeprefter tot 17.30u. #workinsilence 18:15 Thuis
bij de kids. Samen smullen en luisteren naar hun schoolavonturen.
#kwebbels 19:15 Bedtijd voor de kleintjes. Verhaaltje voorlezen en
naar dromenland. #mygirls 19:45 No pain, no gain! Training met de
Oostendse scheidsrechters. #enjoyrefereeing 22:00 In bed nog even
een aflevering van Rizzoli and Isles meepikken. #relax 23:59 Ogen
dicht en snaveltjes toe. Tijd om te gaan slapen ... #zzzzz
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KLAAS
LODEWYCK

HOW
KLAAS LODEWYCK

POLL

DE FAVORIETE
RENNER VAN MMI

MADE THIS
MOVE

KLAAS LODEWYCK WAS AL JONG
GEPASSIONEERD DOOR DE FIETS. OOK
VANDAAG IS HIJ NOG STEEDS ACTIEF
IN HET WIELERMILIEU ALS GEDREVEN
SPORTBESTUURDER BIJ WIELERPLOEG
DECEUNINCK-QUICKSTEP. MET ZIJN
DIPLOMA GROOTKEUKEN DEED HIJ WEINIG,
MAAR HIJ HIELD ER WEL DE LIEFDE VOOR
LEKKER ETEN AAN OVER. EEN GESPREK
MET DEZE SPORTIEVE EX-MMI-ER.

38,7%

30,2%

15,6%

Greg van
Avermaet

Yves
Lampaert

Philippe
Gilbert

4,3%
Jasper
Stuyven

Dag Klaas. Fijn dat je nog eens langskomt op je ‘oude’
school. We bezochten daarnet de leskeuken waar jij
de knepen als grootkeukenkok leerde.
Waarom die keuze?
Klaas | “Vanaf mijn 15de was fietsen mijn leven. Mijn ouders
vonden het belangrijk dat ik een diploma behaalde. Deze
studierichting was perfect te combineren met mijn sport.”

8

Nooit de intentie gehad om chefkok te worden?
Klaas | “Eerlijk gezegd niet. Fietsen kreeg voorrang op alles.
Maar ik heb een grote passie voor lekker eten en ga graag
op restaurant. Om zelf in de potten te roeren, is mijn agenda
gewoon te druk.”
Kies je dan voor een sterrenzaak of een bistro?
Klaas | “Ik houd wel van een culinaire ontdekking en laat
me graag verrassen door jonge chefs. Ik ga ook regelmatig
ontbijten bij mijn schoolvriend Ruben Vermander in zijn bistro
Nouvelle in Roeselare.”

Waren je schoolvrienden soms niet een beetje jaloers
op de ‘privileges’ die jij kreeg?
Klaas | “Dat waren er écht niet zo veel. Ik probeerde zo veel
mogelijk het gewone lesverloop te volgen. En neen, de klasgenoten hadden daar geen problemen mee. Integendeel, zij
waren trots om een ‘BV’ in de klas te hebben. Sommige leraren
hadden het er veel moeilijker mee (grijnslachje).”

Nadien stapje je over naar de ‘grote jongens’.
Een grote verandering?
Klaas | “Als jeugdverantwoordelijke was ik zowat het
‘manusje-van-alles’: scouting, ploegsamenstelling, budgetbeheer, …
Bij de profs focus je veel meer op pure begeleiding: dagplanning,
parcoursinformatie, tactische besprekingen, …”

En toen kreeg je op een dag een profcontract
aangeboden bij Rabobank. De ultieme droom?
Klaas | “Uiteraard. Als jonge snaak plots prof worden, dat is
een droom die werkelijkheid wordt. Maar ik kwam snel met de
voetjes op de grond. Het is keihard werken om je iedere dag
opnieuw te bewijzen.”

Een hectisch leven, niet?
Klaas | “Ik ben ruim 200 dagen per jaar van huis weg en leef echt
voor mijn job. Het plaatje van ‘huisje, tuintje, kindje’ past daar
inderdaad niet meteen bij op dit moment. En dat blijft nog even
zo, nu ik ploegleider ben bij Deceuninck-Quick.Step. Maar dit is
waar ik echt van houd. Ik doe het ontzettend graag. Voorlopig
blijft de ploeg dus ‘mijn grootste familie’.”
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FAVORIET

DE FAVORIETE
RADIO VAN MMI

Je zat in de ploeg bij Philip Gilbert, reed heel mooie
wedstrijden, zelfs een wereldkampioenschap. En toen
ging het mis met je gezondheid...
Klaas | “Klopt. Op het einde van het seizoen in 2014 lukte
het na een val niet om mijn goede conditie terug te krijgen.
Ettelijke onderzoeken gaven uitsluitsel: hartritmestoornissen.
Mijn wereld stortte in. Ik hoopte dat een operatie soelaas kon
brengen. Maar na drie operaties bleef het verdict bikkelhard:
geen topsport meer.”
Maar je ploeg liet je niet vallen?
Klaas | “Neen, zeker niet. Ik ben als ‘kok-verzorger’ mee op stage
gegaan. Na iedere training serveerde ik een lekkere, gezonde
maaltijd. Daar kwam mijn diploma dus goed van pas. Het was
ook de ideale manier om mijn situatie te verwerken en actief te
blijven binnen het wielermilieu.”
Ook de ploegleiding merkte dit op?
Klaas | “Ja, ik kreeg het aanbod om sportdirecteur te worden
bij de jeugd. Een uitdaging die mij nieuwe perspectieven bood.
Ik legde in Zwitserland (UCI) ook het examen af voor Protour
sportdirecteur.”

MIJN PLOEG
IS MIJN GROOTSTE
FAMILIE

‘Mag er ’s middags geen radio spelen?’ Een simpele vraag van
een leerling op de leerlingenraad. En ja, daar zagen wij wel
muziek in. Intussen is onze schoolradio een begrip binnen het
MMI. Elke vrijdag knallen jonge radiomakers nieuws en dansplaten door de boxen. Een berg creativiteit, het liefst gecombineerd met wat goede dance moves, en een stevige portie rock
& roll. Come on, shake that booty!

TIEN
VOOR
TAAL

WIST JE DAT SPAANS
NA CHINEES DE MEEST
GESPROKEN TAAL TER
WERELD IS? NIET HET
ENGELS DUS. OP ONZE
AARDBOL LOPEN MAAR
LIEFST 405 MILJOEN NATIVE
SPANISH SPEAKERS ROND
GESPREID OVER 30 LANDEN
WAAR DIT DE OFFICIËLE
TAAL IS. OLÉ!

EVIVA ESPAÑA
Maar Spaans dus. Voortaan kan je
deze wereldtaal aanleren in onze
school. Wil jij wel eens proeven van
het Spaans? Droom je ervan om later,
net als je neef, met een Erasmusproject in Spanje te gaan studeren?
Zou je graag ooit rondtrekken door
Latijns-Amerika? Dan is Spaans leren
zeker iets voor jou! Als je kiest voor de
optie Moderne vreemde talen leer je
deze wereldtaal op een interactieve
manier. Al laten we natuurlijk de
grammatica niet helemaal links liggen.

EN WAT DENKEN
DE CHICAS EN MUCHACHOS
ER ZELF VAN?
Zoé
MMI, Kortemark
Ik ben blij dat ik voor Spaans gekozen heb.
Het is een mooie taal!

Lucas
MMI, Kortemark
Hopelijk kunnen we volgend jaar nog
doordoen en kan ik samen met de klas heel
vloeiend Spaans.

Lyana
MMI, Kortemark

DE
TOEKOMST IS
MEERTALIG
De toekomst is meertalig, en daar ben je best
op voorbereid. CLIL (wat staat voor Content
en Language Integrated Learning) is jouw kans
om vlotter te worden in Engels. Je krijgt meer
gelegenheid om de taal te oefenen, komt vaker
aan het woord en hoort tijdens deze lessen ook
alleen maar Engels. En eens een foutje maken is
niet erg. Als je maar probeert!
What’s their opinion on CLIL?
CLIL is een keuze. Je bent niet verplicht ervoor te
kiezen. Het is even wennen zo les volgen én geven
in een andere taal, maar het is minder moeilijk dan
je denkt. Deze 2 dames zijn alvast grote fan.

Spaans is niet het makkelijkste vak maar
het is een supertoffe taal!

“CLIL, een ervaring die ik nooit meer zal vergeten.
In het 4de middelbaar kreeg ik de kans om de vakken
Geschiedenis en Biologie in het Engels te volgen. Ik
ben een echte talenknobbel en zag deze uitdaging dus
meteen zitten. Iedereen in de klas deed mee en motiveerde elkaar. Ook de leraren zorgden voor een goeie sfeer
in de lessen. Ik heb enorm veel bijgeleerd dat jaar, zoals
redeneren in het Engels. Daardoor kon ik de échte lessen
Engels ook beter volgen. Mijn Engels is er dankzij CLIL
echt op vooruit gegaan en dat voel ik nu nog altijd.”
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SPAANS VOOR BEGINNERS
An Dujardin is onze ‘profesora de
español’. Zij leert sinds dit schooljaar
deze nieuwe taal aan. En met
resultaat! Dit is haar verhaal.
¿Hola, qué tal? Met deze vraag stapte
ik begin september voor de eerste
keer mijn twee klasjes van het eerste
jaar binnen. Met achttien zijn ze die
het aandurven om naast Frans en
Engels nog een derde vreemde taal
te kiezen. Niet vanzelfsprekend als je
rekening houdt met de vele gelijkenissen op het vlak van woordenschat met
het Frans en soms ook met het Engels.

door veel herhalen, bijhouden van
woordenschat en heel veel luidop
oefenen.
In het begin was het vooral hameren
op de juiste uitspraak. Die verschilt
wel fel met het Frans. Plots moet je
weer die eindmedeklinkers uitspreken. En dan is er die letter hache die
steeds onuitgesproken moet blijven.
Vreemde klemtoonregels, een omgekeerd vraagteken aan het begin
van elke pregunta en die speciale
letter eñe die een melodieuze toon
geeft aan de mooie Spaanse taal.
Spaans is een taal die wel eens geassiocieerd wordt met een luilekkere
vakantiesfeer. Maar mijn eerstejaars
moeten best hard werken, zowel
tijdens de les als thuis. Een vreemde taal leer je nu eenmaal alleen

LEES, LEER
& ADOPTEER
Awkward
Term uit het Amerikaans om aan te geven dat
iets ongemakkelijk of vreemd is.

Chill
Aanduiding die wordt gebruikt wanneer
de jeugd iets aangenaam of plezant vindt.

Fix
Een toekomstig vriendje of vriendinnetje.
Komt van fixen = versieren.

Mindfuck
Maar na 2 maanden zie ik al mooie
resultaten. Mijn leerlingen kunnen
heel behoorlijk antwoorden wanneer ik mijn vraag van de eerste les
herhaal. ¿Hola, qué tal? En prompt
stellen ze zichzelf voor als rasechte
jóvenes españoles. De ene misschien al wat vlotter dan de andere,
maar, en dat is het belangrijkste, ze
doen het allemaal met vuurrode
wangetjes en heel veel Spaanse
hartstocht. Estupendo!

Iets wat aanvankelijk moeilijk is voor de
puberhersenen om te bevatten.

Lit
Vet, cool, chill, gaaf en dus gewoon geweldig
leuk. Komt van lit a fire = in brand steken.

Skeer
Betekent blut of platzak, maar wordt ook
gebruikt om iets te omschrijven dat armoedig
wordt gevonden. ‘Wat een skere gast is dat.
Hij geeft nooit een rondje.’

Cute
Mooi, schattig. Voornamelijk gebruikt door
meisjes. ‘Check dat jasje. Zo cute!’

(Nel Liebrand, eerstejaars student Rechten)
De taal is geen doel op zich, maar een middel om iets
over te brengen “Of ik het zag zitten om mijn vak Sociale
Wetenschappen in het Engels te geven? Engels begrijpen?
Ja. Engels zingen? Onder de douche, ja. Engels spreken?
Mja, als ik in vorm ben. Maar lesgeven in het Engels met
al dat vakjargon? Maar waarom ook niet. Ik ben altijd graag
met talen bezig geweest en ik kon mij ook helemaal vinden
in het opzet van CLIL. De taal is een middel om je inhoud
over te brengen. Na een intense CLIL-driedaagse startte ik
in september met mijn eerste lessen Social Sciences in
English. En dat viel zeer goed mee. Mijn leerlingen
gaven me de kans te groeien en gaven feedback als ik
hun kunnen eens over- of onderschatte. Een echte
win-win van taal en inhoud en een aanrader voor alle
leerlingen en leraren!
(Loes Deconinck, leraar)
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DUURZAAMHEID & GEZONDHEID

KIEZEN
IS NIET
VERLIEZEN

VERS VAN BIJ ONS

Elke dag verse maaltijden met liefde
klaargemaakt door de leerlingen Grootkeuken, een saladbar, veggiedagen,
gezonde tussendoortjes, waterfonteintjes ... Verstandig eten en drinken, we
zijn er al langer mee bezig in het MMI.

ONZE PRIJS VOOR
EEN PROPERE
PLANEET

Een leuke actie van onze werkgroep
(MOS) was Eet lokaal, denk globaal.
Door lokale producten te eten, verkleinen we onze ecologische voetafdruk,
want er is veel minder vervuilend
transport nodig. En het is bovendien
superlekker, we spreken uit ervaring.

€ 25 / MAAND

VOOR GLASBOL

EEN BLIK OP BLIK

€ 125 / MAAND

Wist je dat?
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KIEZEN IS NIET VERLIEZEN!
SAMEN LEREN OM DUURZAME KEUZES TE
MAKEN VOOR DE PLANEET, DAT IS WAAR
MOS (MILIEUZORG OP SCHOOL) VOOR
STAAT. EN DAT DIE MOS-GROEP VEEL WERK
VERZET BIJ ONS, IS ZEKER. DOPJESACTIE,
DIKKETRUIENDAG, BROODDOOSDAGEN,
ZWERFVUILOPHAALACTIES, RECYCLING
VAN MAPPEN EN CLASSEURS, SORTEREN
VAN ALLE SOORTEN AFVAL … EN JA, OOK
MET DE FIETS NAAR SCHOOL KOMEN,
IS DUURZAAM

ZOUT OP DE
PAT ATJES
Waar staat dat voor, een katholieke school?
Bij ons krijgt iedereen alvast het vak godsdienst van leraren die daar speciaal voor
opgeleid zijn. Er is ook een pastorale werking die aan de school én het leven is aangepast. En niet te vergeten, omvatten onze katholieke waarden de geest die op onze
school waait, de smaak die we willen hebben. Een beetje zoals zout op de patatjes.
Zonder dat zout gaat het ook, maar smaakt het een beetje flets …

Metalen verpakkingen
worden gebruikt voor
zo’n 800 verschillende producten zoals
drankblikjes, conservenblikken, voederbakken,
schroefdoppen, verfblikken, spuitbussen en ga
zo maar door.

10.000

Blik eindeloos
gerecycleerd kan
worden zonder verlies
van kwaliteit?
Dat bespaart veel
energie en grondstoffen.

Met een recyclingpercentage van
95% blik meer
gerecycleerd wordt
dan glas, papier of
kunststof?

VOOR LEGEN VAN
GLASBOL

€ 43 / JAAR

VOOR OPHALING
VUILE FRITUUROLIE
EN VETTEN DOOR
GESPECIALISEERDE
FIRMA
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STAPPEN TELLEN

Centraal in ons scholencomplex ligt de lerarenkamer, een
no-gozone voor leerlingen, een plek om even op adem
te komen voor de leraren. We vroegen ons af wie van het
lerarenkorps de meeste stappen aflegt van zijn klaslokaal tot
aan het koffieapparaat in de lerarenkamer?
Met 416 stappen doet muziekleraar Bert het zeker niet
slecht. Maar bovenaan staan de leraren die van campus
OLVT komen. Zij zetten maar liefst 838 stappen heen en
terug. Niet slecht voor 1 kopje koffie. De richtlijn voor een
gezonde levensstijl is trouwens 10.000 stappen per dag.

Geëmancipeerde nonnetjes.
Het verhaal van het MMI begon 180 jaar
geleden met de zusters. Ze startten in
Kortemark met onderwijs voor meisjes.
Volhardend waren ze, die nonnen, en
helemaal overtuigd dat niemand achtergesteld mocht blijven. Iedereen moest de kans
krijgen om zijn talenten te ontwikkelen.
Meisjes waren niet langer voorbestemd
om thuis te blijven en op het land te werken.
En vandaag?
Ook vandaag zijn we als school nog altijd
mee met de snel evoluerende maatschappij.
We willen kritisch en open inspelen op de
mogelijkheden en moeilijkheden die zich soms
stellen, altijd met respect voor anderen. Via
onze keuzes en ons handelen, willen we graag

dat anderen daar goed en beter van worden.
Het evangelie inspireert ons daarbij en geeft
ons richting. Het helpt ons om te blijven geloven dat er nog veel goede dingen mogelijk zijn
in deze wereld én dat wij daar als school aan
kunnen bijdragen.
En God zag dat het goed was...
Heel wat van onze leerlingen, oud-leerlingen en leraren zetten zich in voor anderen.
Op allerlei manieren, met kleine gebaren en
grootse projecten, zowel dichtbij huis als
aan de andere kant van de wereld. Dat onze
school deze mensen mee stimuleerde in hun
engagement, daar zijn we toch stiekem wel
trots op (ook al is ijdelheid één van
de 7 hoofdzonden).

€ 11.330 / JAAR

VOOR AFVALOPHALING
(INCL. VUILNIS- EN
PMD-ZAKKEN)

OOK LERAREN LEREN
IN HET BUITENLAND!

MMI
VLIEGT
UIT

Solvejg Olsen, leraar Kinderzorg
ging met collega’s en mentoren
uit de kinderopvang in de herfstvakantie naar Pistoia.
CU SOON

Dag schoolvrienden
Wie niet mee is, is gezien, want
het is hier super in het zonnige
Franse Albignac! Met 99 zijn
we, kookploeg en begeleiding
meegerekend. Een pracht van
een kamphuis, alle dagen zon
en zwembad, lekker eten én 2
winnende matchen van de Rode
Duivels. We are Belgium! Dit
kamp is echt onvergetelijk. En dat
allemaal zonder wifi ;-).

“Tijdens deze trip wilde ik geïnspireerd worden door de ‘visie van
het rijke kind’. Niet de materiële
rijkdom, maar wel de rijkdom aan
mogelijkheden die elk kind heeft.
En dat is meer dan gelukt. Ik leerde anders kijken naar kinderen,
inspirerende ruimtes creëren,
speelgoed presenteren, nieuwe
vormen van ouderparticipatie en
zo veel meer. Allemaal zaken die
we kunnen vertalen naar onze eigen school. Het favoriete woordje
van ons team? Wauw!”

Mai Hoang Ha Phuong
(Vietnam, 11 juni 2002)

CU soon
J&M

Mai Hoang Ha Phuong
Mai Hoang Ha Phuong (Vietnam, 11 juni 2002) is een
OKAN-doorstromer die les volgt in het vierde jaar
Sociale en technische wetenschappen in het MMI. OKAN
staat voor onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen.
GROETJES VANUIT SLOVENIË
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KOKSREIS 2018

IK WIL, IK WIL, IK WIL … DE WERELD ZIEN!
DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG, DAT ZIJN
WERELDBURGERS. IN HET MMI WILLEN WIJ JE
DIE WERELD GRAAG AL VOOR EEN STUK TONEN.
VANAF HET EERSTE JAAR ZIJN ER UITWISSELINGEN
MET ONZE WAALSE VRIENDEN UIT GEMBLOUX.
JE KAN OOK DEELNEMEN AAN REIZEN EN
UITSTAPPEN, ZOWEL BINNEN ALS BUITEN
DE LESSEN. EN IN DE DERDE GRAAD KRIJG
JE DE KANS DEEL TE NEMEN AAN EEN
BUITENLANDSE STAGE. HOPLA, OFF WE GO!

Dag collega’s,
Het is al de 18de keer dat wij
met ons culinair team van 4
leraren-koks, 2 technisch-adviseurs voeding en onze partners
op studiereis zijn. Deze keer voert
de trip ons langs Doel, Zoersel,
Valkenburg, Blegny, Puurs, Brussel
en Kuurne. We laten ons onderdompelen en brengen bezoeken
aan een buffelboerin, insectenkwekers, een brouwerij, een kaasmakerij, een steenkoolmijn, de
vroegmarkt in Brussel … We doen
massa’s ideeën op en komen met
een schat aan nieuwe informatie
en prikkels terug naar het MMI!
#mmigoesculinair #culinairehelden #koksreis18deX
Smakelijk!
De koks

Hallo iedereen
Na een lange busrit zijn we aangekomen in Slovenië. Het is hier
zalig weer. We hebben al even
mogen rondneuzen in de buurt.
Zo mooi! Straks gaan we nog iets
eten en nadien trekken we naar
ons hotel. Ik ben benieuwd wat
we nog allemaal gaan zien en beleven. Volgende stop is Kroatië en
dan trekken we naar Venetië. Wat
een prachtige buitenlandse reis!
Tot thuis en groetjes vanuit het
warme Slovenië!
Sarah Arnoys (6J)

BUNA ZIUA TUTUROR!

Buna ziua tuturor!
Even laten weten dat we het hier
zéér goed stellen in Tîrgu Mures.
Wat een ervaring is dit, zeg. De
zorg voor mensen met een
beperking is hier helemaal anders.
We hebben al zoveel geleerd!
Ook over samenleven en samenwerken. En ons Engels verbetert
elke dag. Wij kunnen alleen maar
zeggen: als je de kans krijgt om
een buitenlandse stage te doen,
niet twijfelen!

Biograﬁe [bewerken]

NOG EEN LERARES
IN HET BUITENLAND!

Kaat Vlaemynck, leerkracht STEM
volgde in oktober 2018 een
STE(A)M-opleiding in Lissabon,
samen met 15 andere leraren uit
verschillende Europese landen.
“Het leerproces en de interessante
studiebezoeken hier in Lissabon
zijn een ongelooflijke ervaring. Ik
ben ontzettend blij dat ik al enkele
jaren STEM mag geven in onze
school. Met deze nieuwe input sta
ik te popelen om na de vakantie
een nieuw project STEM te starten
en mijn ervaringen te delen met
mijn collega’s thuis. Ik duim voor
veel volk op de infoavonden,
workshops en opendeurdagen.
Daar zie je pas echt wat STEM
betekent!”

Mai kwam halverwege juni 2017 in België aan. Ze verhuisde
met haar mama van het Vietnamese Hanoï naar Kortemark.
Daar trouwde haar mama met Mai’s nieuwe papa. Mai
volgde eerst een volledig schooljaar les in de OKAN-klas.
Haar Nederlands ging er op dat jaar enorm op vooruit. Op
1 september 2018 waagde ze de overstap naar 4STW waar
ze gewoon alle lessen volgt en haar Nederlands elke dag
nog verbetert. Enkel Frans volgt ze bij de leerlingen van het
eerste jaar. De Franse taal is immers compleet nieuw voor
haar. Mai komt enorm graag naar het MMI, waar ze heel
wat vrienden heeft. Eén van haar mooiste herinneringen is
een ontmoeting met Koning Filip toen ze met de OKAN-klas
op bezoek was in Brussel.

Personalia [bewerken]
Mai woont met haar ouders op een steenworp van de
school en komt elke dag te voet naar het MMI. Naast de
school houdt ze zich bezig met dans, koken, fotograﬁe
en scouts.

La revedere
De Roemenen ;-)
This page was last edited on 20 November 2018, at 21:11 (UTC). Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. Wikipedia® is a registered trademark of the Wikimedia Foundation, Inc., a non-proﬁt organization.
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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 DE
JUISTE
RICHTING

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

BE A PART
OF OUR ONLINE
COMMUNITY
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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.

NS
O
EK
D
D
T
W
N
D
U
O
O
E
I
B
N
N
VER DIEAA
STU
AT

MM

DONDERDAG 28 FEBRUARI
INFOAVOND 6DE LEERJAAR

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? Vallen je resultaten ondanks je harde werk
tegen? Lukt het niet om een goede samenvatting te
maken? Of heb je moeite om een goede planning
op te stellen? 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.
Je kan individuele leerbegeleiding krijgen of
work@school volgen. Voor de hoofdvakken
organiseren we inhaallessen en elke avond ben je
welkom in de studie.

19.00 U
INFO EERSTEJAARS

MEER VRAGEN OF TWIJFELS
OVER JOUW STUDIEKEUZE?

VRIJDAG 26 APRIL
INFOAVOND
19.00 U
INFO EERSTEJAARS
19.30 U

VRAAG DEZE VERHELDERENDE
OPLEIDINGSBROCHURE AAN.
Mail naar administratie@mmikortemark.be
of vul het contactformulier in op
www.mmikortemark.be/content/contact

INFO ALLE ANDERE JAREN
20.00 U
RONDLEIDING EERSTEJAAR
OOK EEN RONDLEIDING IN HET INTERNAAT

ZONDAG 28 APRIL
OPENDEURDAG
VANAF 11.00 U
APEROTIME
11.15 – 13.00 U
LEKKER EETBUFFET VOORAF INSCHRIJVEN
13.00 – 18.00 U
ONTDEK, PROEF EN BELEEF
WAAR MMI VOOR STAAT
ALLE DETAILS OP ONZE SITE

www.mmikortemark.be
Margareta-Maria-Instituut Kortemark,
Handzamestraat 18, 8610 Kortemark

