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Beste leerling
Beste ouder

Je verlaat binnenkort de basisschool. 
Wordt IMB-Mariawende je nieuwe 
school?

Met deze folder stellen we ons eerste 
jaar voor. We trachten je te tonen 
waarom je voor onze kleinschalige 
school, in hartje Sint-Kruis, moet kiezen.

Vanaf de tweede graad kan je kiezen uit 
een heel gamma aan studierichtingen: 
van heel praktische, waarmee je 
meteen aan het werk kan, tot algemeen 
vormende opleidingen, die perfect 
voorbereiden op hogere studies.

IMB-Mariawende werkt al enkele jaren 
volgens de geest van de modernisering. 
De principes van “verkennen”, 
“verdiepen” en “versterken” passen 
we al een tijd toe. We kregen van de 
onderwijsinspectie een schitterend 
rapport: “overstijgt de verwachting”.

Over een jaar nemen we ons nieuwe 
schoolgebouw in gebruik.

Kom zeker eens langs, want één bezoek 
zegt zoveel meer dan 100 folders!

Tot gauw
Peter Pollefoort,
directeur
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LEER
Je komt naar school om te leren. 
Wij zetten er alles op in omdat je graag naar IMB zou komen. 
In het eerste jaar leggen we een stevige basis voor de rest van 
het secundair onderwijs.

We zorgen ervoor dat jij je snel thuis voelt op IMB-Mariawende! 
Eind augustus kom je samen met je ouders kennismaken 
met je klasgenoten en leerkrachten. Tijdens de eerste dagen 
trekken we ruim tijd uit om je nieuwe school te ontdekken. Je 
meter of peter, een oudere leerling uit het 5e jaar, staat het 
hele schooljaar voor je klaar.
Op de eerste plaats zetten we in op een stevige, algemene 
vorming. Graag naar school komen, dat betekent echter niet 
dat je de hele lesweek moet stilzitten. We brengen de leerstof 
ook op een andere manier aan: samenwerken, spelend leren, 
groepswerk, zaken opzoeken op de computer … zijn maar 
enkele van de veelgebruikte werkvormen.
In de latere jaren kan je kiezen voor praktijkgerichte 
opleidingen. Die hebben een sterke link met het werkveld. 
Of je kiest voor brede theoretische richtingen die een stevige 
basis leggen om verder te studeren.
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OMDAT
• jij in een kleine groep les zal krijgen

• les krijgen ook boeiend moet zijn

• we in het eerste jaar een stevige basis 
leggen voor de rest van de secundaire school

• we tijd maken voor leren op maat
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BELEEF
 
Naar school gaan is meer dan studeren. Dat is ook “samen jong 
zijn” … en dat vinden wij belangrijk!

We durven zeggen dat IMB-Mariawende een veilige, ordelijke 
school is.

We programmeren tal van boeiende projecten en excursies. 
Want dat is levensecht leren. Tijdens de middagpauze kan je 
je uitleven tijdens de middagsport. De IMB-dag is één van de 
hoogtepunten van het schooljaar.

In de latere jaren kan je deelnemen aan verrijkende 
(gesubsidieerde) Europese uitwisselingen. Mede dankzij de 
stages ben je dan klaar voor de werkvloer of hogere studies.

Zo sta je met beide voeten in de wereld!
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Leefsleutels - Sportdag
Peter en meter
Dag van de jeugdbeweging
Middagsport - Cultuur
Excursies - Solidariteitsontbijt
Schrijf ze Vrijdag - IMB-dag
Sint en Piet - Projectwerk
Bezinning - Voorleesweek
Gedichtendag

Benieuwd naar het leven op ons school?
Check onze Facebookpagina.
www.facebook.com/imbbrugge
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1A
Heb je een getuigschrift van het basisonderwijs, dan mag je starten 
in het eerste jaar A. Daar leg je de basis voor zes jaar secundair 
onderwijs. In de eerste graad A krijg je een brede, algemene 
vorming. De meeste vakken kreeg je ook al in de basisschool. 
Voor 27 uur per week is dit aanbod hetzelfde in alle Vlaamse 
scholen. 
Gedurende één dag per week leveren we op IMB écht maatwerk. 
We diff erentiëren onze aanpak voor de vakken Nederlands, Frans, 
wiskunde en ICT. 
Het team van leerkrachten van 1A realiseert in het nieuwe vak 
Mens en samenleving tal van projecten rond onder meer leren 
leren, groepsdynamiek, cultuur, duurzaamheid en engagement.
Tot slot kies je zelf hoe je één Exploratieuur per week invult. 
Over dat alles lees je meer op de volgende bladzijden.
In het tweede jaar leg je gedurende 5 uur per week de focus op 
STEM, op Maatschappij en welzijn of op Economie en organisatie.

Eerste jaar A
Godsdienst 2

Nederlands 4

Frans 3

Engels 1

Geschiedenis 1

Aardrijkskunde 2

Wiskunde 4

Natuurwetenschappen 2

Techniek 2

Lichamelijke opvoeding 2

Muzikale opvoeding 1

Beeld 1

Exploratie - Verken je talentenuur 1

Mens & samenleving 2
Diff erentiatie + ICT 4

32

Gedurende één dag per week leveren we op IMB écht maatwerk. 
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OMDAT
• we de nadruk leggen op duidelijke structuur, 

op afwisseling in werkvormen, op voldoende 
evaluatietijd en een rustige evaluatie-omgeving

• wij aan studeervaardigheden en aan de 
klasgroep werken

• wij begeleide studie aanbieden

• jij één uur per week zelf je vak kiest.

• 75%% van onze oud-leerlingen verder studeert 
en een diploma van bachelor haalt.
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EXPLORATIE - 
VERKEN 
JE TALENTEN 
Waar ben je goed in? In het “Verken je talentenuur” ontdek 
jij je sterktes. In korte projecten proef je van de specifieke 
vakken die wij, maar ook andere scholen in de hogere jaren 
aanbieden.
Telkens bieden we vier projecten aan. En jij kiest! Zo kan je 
onder andere meer aandacht geven aan STEM, aan sport, aan 
welzijn of aan je ondernemersvaardigheden.
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Een greep uit de projecten:

• Sport, body en health
• Dineren in stijl
• Business game
• EHBO
• Word fi etsenexpert
• Programmeren
• 3D-printen
• Aerodynamica
• STEM 11



Voor de vakken Nederlands, Frans, 
wiskunde en ICT werken we gedurende 4 
uur per week in niveaugroepen.

Voor leerlingen die het moeilijk hebben, die 
lessen gemist hebben of een achterstand 
hebben, herhalen we de elementaire 
leerstof. Even goed kan het zijn dat je de 
vereiste competenties helemaal achter 
de kiezen hebt. Dan dagen we je uit in de 
groep “uitbreiding”.

Je hoeft niet voor elk vak in dezelfde 
diff erentiatiegroep te zitten. In de loop van 
het schooljaar kan je ook van niveaugroep 
wisselen.

Kortom: onderwijs op maat … om elke 
leerling te laten excelleren volgens zijn 
eigen kunde!

DIFFERENTIATIE 
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BEGELEIDE 
STUDIE 
IMB-Mariawende organiseert na de lesuren en in 
kleine groepjes begeleide studie voor de leerlingen 
van het eerste jaar A.

Je werkt in een rustige omgeving, in aanwezigheid 
van een leerkracht. De leerkracht is coach en gaat 
praktisch aan de slag.

De leerkracht heeft bijzondere aandacht voor de 
studieplanning en -methode. Je krijgt tips om beter 
te plannen en te studeren. We stimuleren je, wat 
hopelijk tot betere resultaten zal leiden. 

Let wel: begeleide studie is geen bijles en ook 
geen les in studeren! Je gaat zelf aan de slag; wij 
helpen je om de juiste methode te vinden die bij jou 
past. We verwachten ook een positieve houding en 
engagement. De begeleide studie is gratis.
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1B
In 1B werken we aan jouw talenten. 
Dat is het uitgangspunt. We vinden het 
belangrijk dat je je goed voelt op school. 

Je krijgt je hoofdvakken van een heel 
beperkte groep van leerkrachten in “team-
teach”. Je krijgt les in een up-to-date 
lokaal, met heel wat computers, fl exibel 
meubilair …

Naar school gaan, mag ook aangenaam 
zijn. We passen onze manier van werken 
aan: je krijgt de instructies in hele kleine 
groepen. Je leert al doende. We letten 
erop dat je een stevige basis legt voor de 
rest van het secundair onderwijs. 

We evalueren je manier van werken 
met permanente evaluatie. Elk trimester 
eindigt met een uitdagend project.

Eerste jaar B
Teamteach-vakken 17

Nederlands 5

Frans 3

Engels 1

Wiskunde 5

Maatschappelijke vorming 3

Natuurwetenschappen 3

Techniek 5

Godsdienst 2

Lichamelijke opvoeding 2

Beeld 2

Muzikale opvoeding 1
32
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OMDAT
• jij als leerling centraal staat

• je veelal al doende leert

• we geregeld werken aan een uitdagend project 
rond één thema

• 90% van onze oud-leerlingen BSO die gaan 
werken binnen het jaar aan de slag zijn binnen 
de sector waarvoor ze gestudeerd hebben

• je vanuit onze BSO ook kansen hebt 
om verder te studeren.

• we van de onderwijsinspectie een schitterend 
rapport “overstijgt de verwachting” kregen
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TEAMTEACH 
Je krijgt de vakken Nederlands, wiskunde, MaVo, 
Frans en Engels van enkele leerkrachten. Zij werken 
in “team-teach”. Eén leerkracht geeft je de uitleg in 
heel kleine groepjes. Daarna ga je individueel of in 
kleine groepjes aan de slag. 
Leerlingen werken op eigen tempo en naar eigen 
kunnen. De andere leerkrachten begeleiden 
je intensief en bieden op maat de nodige hulp 
en ondersteuning. Met de symbolen rups, 
pop, vlinder worden elementaire, basis- en 
verdiepingsopdrachten in de weektaak aangeduid. 
Je thuisklas is uitgerust met een instructiehoek, 
een oefenhoek, een spreek- en leeshoek en een 
computerhoek. Er staat heel modern meubilair.
Zo werken we in de B-stroom aan de talenten van 
elke jongere. 
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EN LATER?
Studieaanbod IMB

1ste graad
1ste jaar 2de jaar
Vanaf 2019 Vanaf 2020

STEM-
wetenschappen

Economie en 
organisatie

Maatschappij
en welzijn

Maatschappij
en welzijn

Eerste leerjaar

B

Eerste leerjaar

A

Maatschappij en welzijn 
met

Economie
en organisatie

2de graad
3de jaar 4de jaar
Onder voorbehoud vanaf 2021

Biotechnische 
wetenschappen

Maatschappij- en 
welzijnswetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Maatschappij en welzijn

Zorg en welzijn

Organisatie en logistiek

Bedrijf en organisatie
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Onder voorbehoud vanaf 2023

3de graad
5de jaar 6de jaar

Biotechnologische en chemische 
wetenschappen

Welzijnswetenschappen

Bedrijfswetenschappen

Informatie- 
en communicatietechnologie

Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding

Verzorging

Onthaal, organisatie en sales

Spec.

Onder voorbehoud vanaf 2025

7de jaar

Commercieel assistent

Begeleider in de
kinderopvang

Zorgkundige
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Commerciële organisatie
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MODERNE LOKALEN
We maken er een erezaak van dat je les krijgt in moderne, 
propere, goed verwarmde lokalen. Het afgelopen schooljaar 
openden we nieuw sanitair, een grote fi etsenstalling en een 
gezellige tribune op de speelplaats.
Vanaf september 2021 zitten Mariawende en Blydhove onder 
één dak, in een splinternieuw gebouw, met een nieuwe eetzaal 
met uitgebreid aanbod van warme maaltijden.

22



OMDAT
• je les krijgt in ruime, moderne of onlangs 

gemoderniseerde, goed geïsoleerde lokalen

• in alle lokalen een computer staat

• we tal van laptops en tablets en verschillende 
computerklassen hebben en ook andere 
vaklokalen: labo’s (met 3D-printer), modeklas, 
techniekklas, PO-klassen, sportzaal

• er op IMB-Mariawende een performant wifi-
netwerk is dat je mag gebruiken met je eigen 
smartphone

• de school er een erezaak van maakt dat alles 
proper is (ook het sanitair)

• er een gezellige tribune op de speelplaats staat

• IMB-Mariawende in de groene rand rond Brugge 
ligt, goed bereikbaar met de fiets en het 
openbaar vervoer.
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ZORG 
“Zorg dragen voor” zit in de genen van IMB-Brugge. We leren 
jonge mensen hoe ze zorg moeten dragen voor zichzelf en 
voor anderen. Op dezelfde manier willen we ook zorg dragen 
voor onze leerlingen.

“Warm” en “waarde(n)vol” onderwijs zijn immers twee van onze 
uithangborden. De eerste zorg verlenen we tijdens de les. We 
zetten in op duidelijke structuur, op afwisseling in werkvormen, 
op voldoende evaluatietijd en een rustige evaluatie-omgeving. 
We besteden extra aandacht aan hoe je de leerstof moet 
verwerken. 

Ons zorgverhaal mag de kwaliteit die we bieden dus niet 
in de weg staan. We zijn er trots op dat vele oud-

leerlingen met succes verder studeren of 
een job vinden in de sector waarvoor 

ze gestudeerd hebben.
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Als er zich problemen voordoen, proberen we samen 
met de leerling én de ouders een gepaste ondersteuning 
te zoeken. Je kan daarvoor terecht bij je klasleerkracht, 
coach of bij de leerlingbegeleiding. Elke leerling krijgt zijn 
persoonlijke “coach”.

Sommige leerlingen hebben een blijvende verhoogde 
nood aan zorg. We denken daarbij onder meer aan 
zorgen rond leren en studeren of socio-emotionele 
vragen. Ook zij zijn welkom. We willen immers een 
warme school zijn voor alle jongeren.

We houden bij ons zorgverhaal intensief contact met 
ouders en rekenen ook op een engagement. Zorg 
dragen is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
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Bereikbaarheid
Onze school is gemakkelijk en veilig bereikbaar 
met fiets, bromfiets, auto of bus.

Vestiging Mariawende met de bus
Vlakbij:
6  Station - Centrum - Malehoek
10  Station - Bloso
11  Assebroek - Station
16  Dampoort - Centrum - Station
49  Belbus Westkapelle
62  Moerkerke - Middelburg
63  Beernem - Knesselare - Ursel

Op wandelafstand:
58  Eeklo - Gent

Vestiging Blydhove met de bus
Vlakbij:
1  Station - Centrum - Ver-Assebroek
11  Assebroek - Station
62  Moerkerke - Middelburg
63  Beernem - Knesselare - Ursel

Op wandelafstand:
2  Sint-Lucas - Station - Centrum
10  Station - Bloso
58  Eeklo-Gent

mariawende

blydhove
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Meer informatie
Groep eerste graad
  1A
  1B
  2A
  2B

Groep economie & handel
  Handel (2de graad)
  Handel-talen (2de graad)
  Kantoor en verkoop (2de graad)
  Kantoor en verkoop (3de graad)
  Boekhouden-informatica (3de graad)
  Secretariaat-talen (3de graad)

Groep personenzorg
  STW (2de graad)
  STW (3de graad)
  GWW (3de graad)

Groep verzorging 
  Verzorging-voeding (2de graad)
  Verzorging (3de graad)
  Kinderzorg (7de jaar)
  Thuis- en bejaardenzorg (7de jaar)

Groep techniek-wetenschappen
  Techniek-wetenschappen (2de graad)
  Techniek-wetenschappen (3de graad)

Groep leerzorg
  Dyslexiebeleid
  Dyscalculiebeleid

Wil je meer informatie 
over onze studierichtingen,  
vraag dan onze 
gespecialiseerde folders 
aan.
Wil je meer informatie over 
onze school, neem dan 
gerust contact op of maak 
een afspraak!

Contactadressen
 
Via telefoonnummer 
050 35 11 69

Via mail: 
info@imb-brugge.be

Via onze website: 
www.imb-brugge.be
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Het onderwijs op IMB wordt ingericht door de vzw Karel De Goede. 

Opendeur
Inschrijven kan:

• op één 
van onze infodagen, 

• na afspraak 
tijdens het schooljaar,

• tijdens
de zomervakantie
op werkdagen tot 7 juli 
en vanaf 14 augustus
telkens van 10.00 u. 
tot 12.00 u. 
en van 14.00 u. 
tot 18.00 u.

Mariawende
Boogschutterslaan 25
8310 Sint-Kruis
Tel. 050 35 11 69

info@imb-brugge.be   www.imb-brugge.be

Blydhove
Generaal Lemanlaan 145
8310 Assebroek
Tel. 050 36 77 70

INFODAGEN
maandag 16 maart 2020
ouders en kandidaat-
leerlingen zesde studiejaar 
19.00 uur Mariawende

vrijdag 24 april 2020
18.00 uur tot 20.00 uur
Mariawende

zaterdag 25 april 2020
10.00 uur tot 17.00 uur
Mariawende & Blydhove

woensdag 1 juli 2020
17.00 uur tot 20.00 uur
Mariawende & Blydhove
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Sint-Kristo�elstraat - 8310 BRUGGE
  

naamkaartje / verso

naamkaartje / recto

briefhoofd / facturen

omslag met venster

groetenkaart

Lorem Ipsum        BRUGGE 14 nov, 2018 

is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard 

dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type 

specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining 

essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum 

passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem 

Ipsum.

  

         vriendelijke groet,

         XXXXX

Michaël Vandorpe
algemeen directeur

0032 476 00 00 00
michael.vandorpe@karel-de-goede.be
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met vriendelijke groet,
Michaël Vandorpe 
michael.vandorpe@karel-de-goede.be
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Eerste jaar
•	 Wens	je	meer	info,	contacteer	ons	dan		

gerust	via	één	van	onderstaande	kanalen!
•	 Wil	je	je	inschrijven,	registreer	je	dan	via		

http://registreer.imbbrugge.be	of	klik		
op	de	rechtse	QR-code.	Zo	reserveer	je	je		
plaats.	Wij	contacteren	je	nadien	voor	een	afspraak.

Tweede tot zevende jaar
•	 We	mogen	alvast	tot	17	mei	nog	niet		

inschrijven	voor	de	hogere	jaren.	Bezorg	ons		
je	gegevens	via	deze	QR-code	en	wij		
contacteren	je	van	zodra	inschrijven	mag.		

Infodag woensdag 1 juli 2020 - onder voorbehoud
•	 17.00	uur	tot	20.00	uur,	Mariawende	&	Blydhove

Tijdens de zomervakantie	ben	je	welkom	op	onze	beide	

campussen,	op	werkdagen	tot	en	met	7	juli	en	vanaf	14	

augustus,	telkens	van	10.00	u.	tot	12.00	u.	en	van	14.00	u.	tot	

18.00	u.

Info en inschrijvingen


