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Een moderne eerste graad
In de loop van de eerste graad helpen we je om de brug te slaan tussen
het basisonderwijs en het secundair onderwijs.

…leren…
De leerkrachten leren je omgaan met de nieuwe lespakketten en een
andere vorm van leren. Ze bieden je vele leerkansen zodat je je de
aangeboden leerstof eigen kunt maken en ze helpen je zoeken naar een
passende studiemethode. Tijdens de examens is er de mogelijkheid om
op school te studeren.

…groeien…
We stimuleren je om je talenten te ontwikkelen en om uitdagingen aan te
gaan. We geven je kansen om leerstofonderdelen waar je meer moeite
mee hebt in te oefenen (remediëring) of we dagen je uit met moeilijkere
oefeningen en taken (verdieping en verbreding). In de lessentabel van 1A
staan uren Frans/Nederlands en wiskunde waarin gedifferentieerd wordt;
in 2A wisselen Nederlands en wiskunde elkaar wekelijks af. Ook in 1B en
2B heb je elke week differentiatie-les voor Nederlands of wiskunde.
Groeien betekent ook zelfstandiger en sterker worden in je leven en in je
vriendschappen. Al je leerkrachten hebben hier aandacht voor. Elke week
zal je klastitularis, in het titularisuur, thema’s bespreken zoals studiekeuze,
Smartschoolgebruik, werken met de laptop, omgaan met sociale media,
de klassfeer, leren leren, enz.
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…verkennen…
IMK richt zich vooral op ‘STEM wetenschappen’ en op ‘Maatschappij en
welzijn’. Via de talentverkenningen en de basisopties kan je deze en andere
studiedomeinen leren kennen. Hierdoor ontwikkel je je talenten, maar
ontdek je ook andere interesses en mogelijkheden.

…kiezen…
In het eerste leerjaar A en B kies je uit vijf mogelijke talentverkenningen:

→ STEM
→ Kokkerellen
→ Handmade@IMK
→ Podiumkunsten
→ ToFsport

Hierover vind je meer informatie op blz. 6 en 7.
Bij je inschrijving geef je jouw drie voorkeuren op. Daarvan proberen we er
minstens twee te organiseren. Dit hangt af van de keuzes die alle nieuwe
leerlingen samen maken. De talentenuren worden tweewekelijks ingericht in
blokken van twee lesuren.
Na het eerste leerjaar kies je voor een basisoptie in het tweede leerjaar. Deze
keuze is niet bepalend voor je schoolcarrière. Ook het tweede leerjaar is in
grote mate een verkenning van jouw interesses, mogelijkheden en talenten.
De keuze voor om het even welk studiedomein in de tweede graad blijft
mogelijk. Aan het einde van de eerste graad moet je kiezen voor een
studiedomein en een geschikte studierichting.
Via studiekeuzeprogramma’s helpen we jou om een goede keuze te maken.
De leraren geven op basis van hun vaststellingen tijdens de eerste twee jaren
een studiekeuzeadvies dat besproken wordt met jou en je ouders.

Alleen voor jongens?
Integendeel!
Een opleiding in (toegepaste) wetenschappen biedt een waaier aan
mogelijkheden. Jongens én meisjes vinden hun gading: apotheek,
architectuur, bouwkunde, dierengeneeskunde, laboratorium, land- en
tuinbouw, geneeskunde, verpleegkunde, voedingsindustrie …
STEM-Wetenschappen is een zeer gewaardeerde opleiding, zowel in het
hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt.
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…leven…
even

Als leerling maak je deel uit van de leefgemeenschap
die de school is. Hier leren, werken en leven leerlingen
en onderwijspersoneel samen. Hier werken we aan een
aangename, veilige en warme leefomgeving.
We hechten veel belang aan het aanleren van sociale vaardigheden en het
bevorderen van sociale verbindingen. Respectvol en verdraagzaam
omgaan met anderen, aanvaarden dat er onderlinge verschillen zijn,
verantwoordelijkheid opnemen bij het samenwerken en constructieve
oplossingen zoeken bij conflicten worden actief gestimuleerd o.a. door
projecten, zowel in als buiten klasverband.
Om de overstap van de basisschool naar het secundair onderwijs minder
groot te maken, nemen we verschillende initiatieven:
✓ In de eerste lesweek zijn er introductiedagen met activiteiten om
elkaar, de leerkrachten en de school te leren kennen, met uitleg over
leren leren, ICT en Smartschool, over veiligheid op school en
onderweg, enz.
✓ In het titularisuur wordt gewerkt aan verbinding (sociale interactie)
en integratie (aanpassing aan het SO) en rond de klasnoden.
✓ In de derde week van september gaan de eerstejaars op
Teambuilding.
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Lessentabellen van het eerste leerjaar

1ste leerjaar A

1ste leerjaar B

…leren…

…leren…

Aardrijkskunde
Beeld

2
1

Beeld
Engels

1
1

Engels
Frans

1
3

Frans
Godsdienst

2
2

Geschiedenis
Godsdienst

1
2

ICT
Lichamelijke opvoeding

1
2

Lichamelijke opvoeding
Mens en samenleving

2
2

MAVO
Muziek

3
1

Muziek
Natuurwetenschappen
Nederlands
Techniek
Wiskunde

1
2
4
2
4

Natuur en ruimte
Nederlands
Techniek
Wiskunde groeien…

3
4
4
4

… groeien…
Titularisuur groeien…

1

…groeien…
Titularisuur
Differentiatie Frans / Nederl. en
wiskunde

1
2
2
32

We bieden 5 talentverkenningen aan. Je
zal er 2 kunnen volgen.
Aan jou de keuze ! (Zie p. 6 en 7)
In deze uren wordt geleerd en verkend
op een toepassingsgerichte, praktische
manier die aansluit bij de leefwereld van
de leerlingen.
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… verkennen
Talentenverkenningen

…verkennen…
Talentenverkenningen

Differentiatie Nederlands /
wiskunde

2
32

In het eerste jaar maak je nog geen
blijvende keuzes.
Je maakt kennis met
mogelijkheden.
Wat doe ik graag?
Wat doe ik goed?
Wat kan ik kiezen?
Hoe moet ik kiezen?
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Keuze uit 5 talentverkenningen:
Ben jij nieuwsgierig naar de wereld rondom je? Dan
is STEM iets voor jou! In STEM zoek je antwoorden
op joùw vragen.
Hoe maak je een mega zeepbel? Hoe programmeer
je een Lego-robot? Welke insecten vind je in de
schooltuin? Hoe maak je een sterke brug? Waarom
blijft een vliegtuig in de lucht?
Als een onderzoeksteam werken jullie projecten uit.
Je zet de juiste wetenschappelijke stappen,
experimenteert en trekt besluiten. De resultaten giet
je in een tabel, grafiek of een digitale presentatie.

In Kokkerellen steek je de handen uit de mouwen
en trek je een keukenschort aan.
Je werkt rond voeding en voedselbereiding. Je leert
basistechnieken en probeert voedingswaren uit die
niet zo bekend zijn. Je werkt aan uiteenlopende
gerechten.
Het zal heerlijke dagelijkse kost
zijn, maar
masterchef worden is ook een uitdaging.
Met de culinaire kennis en kunsten die je op school
leert, ga je je familie of vrienden zeker kunnen
verrassen!

In ToFsport is deelnemen belangrijker dan winnen.
Je gaat allerlei sportieve uitdagingen aan, maar je
zoekt niet naar grote prestaties of competitie.
Judo, circustechnieken, schermen, baseball …
Waarom zou je dat niet kunnen? Bij mooi weer
behoort waterskiën zeker tot de mogelijkheden.
We zoeken vooral naar sportief plezier in team.
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Hou je eerder van werken met je handen? Ben je een
handige Harry of Harriette? Ben je creatief en heb je
technisch inzicht?
Dan is Handmade@IMK iets voor jou!
Je verkent en werkt met verschillende materialen, van
metalen en textiel tot hout en kunststoffen.
Je leert er bouten, moeren en boren gebruiken, een
figuurzaag en de soldeerbout hanteren. Je doet dat
op een veilige en correcte manier.
Met de naaimachine aan de slag gaan is een hele
uitdaging, maar je maakt zeker originele en unieke
stukken om trots op te zijn.

In Podiumkunsten ga je de artistieke toer op.
Samen
zoeken
naar
leuke
kunsten
expressievormen: een toneelstukje, grimage,
improviseren of wie weet een musical?
Misschien ga je ooit je medeleerlingen een plezier
doen met een optreden? Niet voor niets heeft IMK
een zaal met een echt podium.
Kunst en creativiteit maken je rijker en
gelukkiger. Je laat je fantasie voor je werken. In
je creaties komen gedachten en gevoelens tot
uitdrukking …
Je zal je verbazen over je eigen ideeën en
talenten. Je verbeelding is oneindig!
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Basisopties in het tweede leerjaar A en B:

In STEM - wetenschappen (2A) ontdek je in een combinatie van theorie en
toepassingen verscheidene wetenschappen zoals biologie, chemie en
fysica. Ook wiskunde, ICT en techniek spelen een rol in dit verhaal. In
groepjes voeren we verschillende projecten uit. Vanuit wetenschappelijke
en/of technologische uitdagingen experimenteren we met eigen
testproducten. Samen onderzoeken we welke theoretische lessen we uit
de experimenten afleiden. Zo biedt STEM een ideale verkenning van
(toegepaste) wetenschappen.
In Maatschappij en welzijn (2A) ontwikkel je inzicht in het sociale gedrag
van mensen. Een beetje psychologie, sociologie en biologie geven je een
heldere kijk op de mens als individu en als lid van de samenleving. O.a.
gezondheid, je persoonlijke levensstijl, de maatschappij en het milieu zijn
boeiende thema’s. Je werkt ook aan je sociale en communicatieve
vaardigheden.
In Maatschappij en welzijn (2B) werk je rond lichaamszorg, lifestyle, voeding
en actuele maatschappelijk verschijnselen.
- Je leert sociale omgangsvormen kennen en gebruikt ze actief;
- Je leert hoe je een gezonde en persoonlijke levensstijl kan
ontwikkelen en toepassen;
- Je leert milieubewust, veilig, hygiënisch en ecologisch handelen.
In Kunst en creatie (2B) leer je je artistieke talenten te ontwikkelen. Je
verkent verschillende vormen van expressie zoals beeld, beweging, klank,
woord. Je experimenteert met materialen, technieken en producten. Je
werkt aan verschillende thema’s, zoals feesttafels opstellen, speel- en
leefruimtes inrichten, materialen recycleren, een muur decoreren …
Deze basisoptie is uniek in het Maasland!
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Lessentabellen van het 2de leerjaar

2de leerjaar A

2e leerjaar B

…leren…
Aardrijkskunde
Engels
Frans
Geschiedenis
Godsdienst
Beeld
Lichamelijke opvoeding
Muziek
Natuurwetenschappen
Nederlands
Wiskunde
Techniek

1
2
3
2
2
1
2
1
1
4
4
2

…groeien…
ICT
Differentiatie Nederl.-Frans /
wiskunde

1

…groeien…
ICT
Differentiatie Nederlands /
wiskunde

1
2
2
2
2
1
1
3
1
3
2
1
1

1

… verkennen 2 basisopties
Maatschappij en welzijn

…kiezen voor een basisoptie
Maatschappij en welzijn
of
STEM-wetenschappen

… …leren…
Frans
Godsdienst
Engels
Lichamelijke opvoeding
MAVO
Muziek
Natuur en ruimte
Nederlands
Beeld
Wiskunde
Techniek

5
32

en
Kunst en creatie

5
5
32
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Een leerling-nabije, warme school met aandacht voor het
welzijn en welbevinden van élke leerling
De leerlingenbegeleiding, in ruime zin van het woord, en de aandacht
voor élk kind is één van de sterke punten en prioriteiten van IMK, zowel
op het vlak van socio-emotionele kwesties als op studiegebied en
oriëntering.
De leerlingenbegeleiding vindt plaats op verschillende niveaus: door
de vakleerkrachten, de klastitularissen, de leerlingenbegeleiders, de
klassenraden … Deze aandacht voor het welbevinden en de
ondersteuning van elk kind sluit aan bij de traditie en de
kleinschaligheid van onze school, maar ook bij ruimere
onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen en
verwachtingen.

De leerlingbegeleiding is er voor jou
Een luisterend oor
Gezondheidsvragen
Socio-emotionele problemen
De juiste studierichting
Externe hulpverlening
Bemiddeling en verbinding
Individuele begeleidingsplannen
…

Troeven van IMK, volgens de leerlingenraad:

‘De leerkrachten zijn zorgzamer en begeleiden je beter.
Ze spelen kort op de bal indien er problemen zijn.’

‘Je bent hier geen nummer!’

‘Het is hier rustiger en gezelliger dan op een grote school.
Je kan jezelf zijn. Je bent hier meer op je gemak.’

Inschrijvingsvoorwaarden voor het eerste jaar
1. De ouders/voogden en de leerling moeten akkoord gaan met het
schoolreglement en het opvoedingsproject van de school.
2. Voor het eerste leerjaar A moet de leerling beschikken over het
getuigschrift van gewoon of buitengewoon basisonderwijs.
3. Tot het eerste leerjaar B worden leerlingen toegelaten die niét beschikken
over een getuigschrift van het basisonderwijs.
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Elke leerling van het eerste jaar start met een schoollaptop
Waarom vindt IMK onderwijs met een laptop belangrijk?
o Om de leerlingen nog beter voor te bereiden op de moderne
samenleving : we zetten hiermee ook in op de digitale competenties
van de 21e eeuw.
o Omdat de modernisering van het secundair onderwijs dit vraagt.
De nieuwe leerplannen en eindtermen vereisen
• het actief gebruik van Word, e-mail, Google drive, Canva,
Scratch, PPT … in de lessen.
• de realisatie van ICT-competenties zoals mediawijsheid (kritisch
en veilig omgaan met internet), nettiquette (sociale en ethische
gedragsregels op internet), computationeel denken, informatie
opzoeken, verwerken en analyseren.
o Omdat ICT zowel een hulpmiddel om te leren is (ICT ondersteunt het
leren), als een vaardigheid op zich.
o Omwille van de didactische mogelijkheden: meer actieve en
interactieve werkvormen, levensecht onderwijs, aandacht voor ieders
talent, meer differentiatiemogelijkheden.
o Omdat ICT-gebruik een algemene trend en evolutie is, die niet meer
weg te denken is uit het maatschappelijk leven, de gezinnen en het
onderwijs.

Elke leerling heeft toegang tot éénzelfde, kwalitatief hoogwaardig toestel, met
dezelfde mogelijkheden en programma’s, die zowel thuis als op school gebruikt
kunnen worden. De laptop blijft eigendom van de school.
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Ontdek ons op
IMK Lanklaar Rotem
Ouderraad - picknickbanken

Rode Neuzenactie

Teambuilding 1e jaar

Kunst en creatie 2B

Gezond schoolontbijt

STEM-Olympiade 2e jaar STEM
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Dagindeling
De begin- en einduren verschillen 10 min. voor IMK Lanklaar en IMK
Rotem omwille van de schoolbus. Deze rijdt eerst naar IMK Rotem en
vervolgens naar IMK Lanklaar.

maandag
donderdag
woensdag
en dinsdag
en vrijdag
Rotem
8.30 - 9.20
8.30 - 9.20
8.30 - 9.20
1ste
uur
Lanklaar
8.40 - 9.30
8.40 - 9.30
8.40 - 9.30
Rotem
9.20 - 10.10
9.20 - 10.10
9.20 - 10.10
2de uur
Lanklaar
9.30 - 10.20
9.30 - 10.20
9.30 - 10.20
Rotem
10.25 - 11.15
10.25 - 11.15
10.25 - 11.15
Lanklaar
10.35 - 11.25
10.35 - 11.25
10.35 - 11.25
Rotem
11.15 - 12.05
11.15 - 12.05
11.15 - 12.05
4de uur
Lanklaar
11.25 - 12.15
11.25 - 12.15
11.25 - 12.15
3de uur

Rotem
12.50 - 13.40
Lanklaar
13.00 - 13.50
Rotem
13.40 - 14.30
6de uur
Lanklaar
13.50 - 14.40

12.50 - 13.40
13.00 - 13.50
13.40 - 14.30
13.50- 14.40

Rotem
14.40 - 15.30
Lanklaar
14.50 - 15.40
Maandag:
8ste uur Rotem
15.30 - 16.20
3de graad BSO

14.40 - 15.30
14.50 - 15.40

5de uur

7de uur

-
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Route van de schoolbus
Boslaan Lanklaar – As ca 7.20 u
1. Halte ‘Sparrendal’
2. Halte ‘Heuvelsven’
3. Halte ‘Heideweelde’
4. Halte ‘Lanklaar Homo’
Niel-bij-As – ca 7.25 u
5. Schoolstraat (geen halte)
6. Halte ‘O.L.Vrouwstraat’
7. Halte ‘Nielerbaan’
As – ca 7.30 u
8. Halte ‘Station’
9. Halte ‘Drieschaar’
10. Halte ‘Gemeentehuis’
11. Halte ‘Kerkhof’ – ca 7.33 u
12. Halte ‘Zavelstraat’
13. Halte ‘Bilzerweg’ (tegenover
Kapper Dirk)
14. Halte ‘Oeleinde’ – ca. 7.36 u
15. Halte ‘Klooster’
16. Halte ‘Kerk’
17. Ziepstraat (geen halte) –
7.42 u
18. Kruising Ziepstraat - Oude
Molenweg
Niel-bij-As – ca. 7.45 u
19. Halte ‘Centrum’
20. Halte ‘Grotstraat’
21. Halte ‘Kapelstraat’
Dorne – ca. 7.50 u
22. Halte ‘Zonneheim’
23. Halte ‘Dorne’
24. Halte ‘Woutersbron’
Louwel – ca. 7.53 u
25. Halte ‘Weg naar Aartschouw’
26. Halte ‘Weg naar Dorne’
27. Halte ‘Kerk’

Oudsbergen – ca. 8.00 u
28. Halte ‘Heerstraat’
29. Halte ‘Lindeboomke’
Opoeteren – ca. 8.05 u
30. Halte ‘Mariapark’
31. Halte ‘Kerkstraat’
32. Halte ‘Dorp’
33. Halte ‘Kabienstraat’
34. Halte ‘Neeroeterenstraat’
35. Halte ‘Roosterberg’
36. Halte ‘Roeren’
Neeroeteren – ca. 8.11 u
37. Halte ‘Op den Berg’
38. Halte ‘Brugstraat’
39. Halte ‘Kanaalstraat’
40. Halte ‘Gemeentehuis’
41. Halte ‘Akkerstraat’
42. Halte ‘Elerweg’
43. Halte ‘Schootsheide’
Rotem – ca. 8.17 u
44. Halte ‘Klaverstraat’
45. Via Molenweg naar IMK Rotem
Lanklaar – ca. 8.30 u
46. IMK Lanklaar

Voor de schoolbus hanteren we de
tarieven van de Buzzy Pazz. Dit is een
jaarprijs.

Opgelet: Van dinsdag t.e.m. vrijdag rijdt de schoolbus aansluitend na het 7e
lesuur (vertrek rond 15.45 uur in Lanklaar), op maandag na het 8e lesuur (vertrek
rond 16.35 uur in Lanklaar). Die dag heeft de 3e graad BSO het 8e uur nog les. Wie
de schoolbus neemt, blijft op maandag het 8e lesuur in de studie.
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Huishoudelijk reglement
18
Met duidelijke regels en afspraken willen we orde en rust bewaren in onze
school. Zo kunnen we respect en ruimte scheppen voor elkaar.

Het volledige huishoudelijk reglement kan je op onze website vinden, in
het algemeen schoolreglement. Hieronder vermelden we enkele afspraken
en verwachtingen.
Aanwezig zijn
-

We verwachten dat je op tijd in school bent.
Als je te laat aankomt, ga je naar de klas. De leerkracht noteert je als ‘te laat’
in Smartschool. Je ouders kunnen dit ook zien.
We verwachten dat je niet vertrekt vóór het einde van de lessen, tenzij je
toestemming hebt van je ouders(s) of voogd(en) én van de directeur of zijn
afgevaardigde.
Tijdens de middagpauze kan je in school, thuis of bij familie lunchen. Deze
afspraak geldt voor het hele schooljaar en wordt door je ouder(s) of
voogd(en) schriftelijk bevestigd.

Tabak, alcohol en drugs
-

Roken is verboden binnen het volledige schoolterrein. Het rookverbod geldt
ook voor de e-sigaret.
Alcoholische dranken en drugs mogen binnen de school niet meegenomen,
gebruikt of verspreid worden. Zij mogen ook tijdens buitenschoolse activiteiten
niet meegenomen worden.

Medicatie
-

De school mag zorgen voor EHBO maar niet voor medicatie.
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Gsm’s
-

19

Gebruik van gsm’s is toegelaten op de speelplaats tijdens de pauzes en in de
eetzaal tijdens de middagpauze maar niet binnen de schoolgebouwen en
tussen de lessen. Bij het eerste belsignaal schakel je je gsm uit.
Bij het begin van de les plaatsen alle leerlingen hun gsm in de opbergzak aan de
muur. Bij toetsen en examens wordt ook de Smartwatch opgeborgen.
Tijdens buiten(schoolse) activiteiten worden aangepaste afspraken gemaakt.
Je mag in geen geval een gsm gebruiken voor ruzies of pestgedrag.

Muziekapparatuur, camera’s e.d.
-

Foto’s of filmpjes maken is niet toegestaan tijdens lesactiviteiten, tenzij de leraar
dit uitdrukkelijk toestaat omwille van het lesthema (wet op de privacy).
Binnen het schoolterrein mogen geen eigen muziekboxen gebruikt worden.

Smartschool en internet
-

Smartschool wordt gebruikt voor verschillende toepassingen waaronder
communicatie (berichten), agenda, opvolging van resultaten (skore) en
gedragingen (nota’s). We vragen dat je Smartschool elke dag gebruikt.
Dringende berichten moeten voor 17.30 uur verzonden worden.
Je kan via Smartschool leerkrachten contacteren voor informatieve berichtjes
maar niet voor discussies.
Het is verboden om via Smartschool of internet berichten of documenten te
verspreiden die betrekking hebben op het schoolgebeuren, en die kwetsend,
beledigend of bedreigend zijn voor personeelsleden of andere leerlingen.
Je mag in geen geval foto’s of filmpjes van het schoolgebeuren via Smartschool
of internet verspreiden (wet op de privacy).

Voor de planning van lessen, taken,
toetsen, activiteiten, lesmaterialen …
gebruiken we de digitale agenda van
Smartschool.
Via de module Skore kunnen ouders en
leerlingen de resultaten volgen tijdens
het hele schooljaar.

Smartschool is een veelgebruikt en

handig
communicatieen
informatieplatform
voor
leraren,
leerlingen
én
ouders.
Daarnaast
ontvangen we alle ouders graag enkele
keren
per
schooljaar
voor
de
oudercontacten
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Brutaliteiten, pestgedrag en geweld
-

-

We hechten veel belang aan beleefde
omgangsvormen. We vragen daarom dat je
een correcte taal en houding aanneemt
tegenover leerkrachten en medeleerlingen.
We aanvaarden geen verbale of fysieke
brutaliteiten,
racistische
beledigingen,
intimidaties, pestgedrag en geweld.

Diefstal en beschadiging
-

We vragen respect voor de bezittingen van
iedereen en voor de schoolmaterialen.
Laat geen waardevolle bezittingen achter in
onbewaakte lokalen, op de gang of in de
rekken op de speelplaats.

Relaties en seksualiteit
-

We aanvaarden geen seksuele beledigingen,
intimidaties, opdringerigheid en geweldpleging.

Kleding
-

-

We vinden het belangrijk dat je netjes en
verzorgd gekleed naar school komt. We maken
daarom een onderscheid tussen schoolkleding
en vrijetijdskleding.
Hoofdbedekking is toegelaten in de gangen
maar niet in de lokalen.
Ook de aanvullende voorschriften van lokalen,
vakken, stages, buitenschoolse inleefdagen …
moet je naleven.

Orde en netheid
-

Elke leerling werkt in een beurtrol mee aan orde
en netheid in de klas.
Je krijgt een vaste plaats toegewezen in de
eetzaal.
Je werkt mee aan het sorteren van afval in de
lokalen, eetzaal en op de speelplaats.
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Wie is wie?
Het schoolbestuur
VZW Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid
Rijksweg 168 – 3650 Dilsen-Stokkem
Ondernemingsnummer 0409.977.428

De school
Instituut Maria Koningin
Rijksweg 168 – 3650 Dilsen-Stokkem (Lanklaar)
Tienstraat 35 – 3650 Dilsen-Stokkem (Rotem)
Instellingsnummer 038935

De scholengemeenschap Sint-Servaas, regio Maasland
Campus De Helix, Maasmechelen
Instituut Maria Koningin, Dilsen-Stokkem
Pyxiscollege, Lanaken

Directie: mevr. Katelijn Hermans
Vrij CLB Maasland

Deken Bernardstraat 4 – 3630 Maasmechelen
089 77 97 30
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Contact
IMK Lanklaar
Rijksweg 168
3650 Dilsen-Stokkem

IMK Rotem
Tienstraat 35
3650 Dilsen-Stokkem

089 75 60 84
info@instituutmariakoningin.be

089 79 34 68
Imk_rotem@hotmail.com

Bereikbaarheid tijdens de zomervakantie
Van 1 tot en met 08 juli 2022.
Vanaf 16 augustus 2022: IMK Lanklaar- vanaf 25 augustus: ook IMK Rotem
Telkens van 10:00 tot 12:00 uur en van 13:30 tot 16:30 uur

Website
www.instituutmariakoningin.be

VZW K.S.O. Zusters van de Voorzienigheid Instituut Maria Koningin
Rijksweg168
3650 Dilsen-Stokkem

