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Studeren
kan je

in het groen
goed doen

College Essen
Rouwmoer 7
2910 Essen
Tel. 03 667 20 51
www.collegeessen.be

De stap van de basisschool naar het secundair onderwijs is voor elke
leerling een spannend moment. Je staat niet alleen voor een belangrijke
studiekeuze maar je gaat ook een nieuwe school kiezen. Deze
brochure geeft je alvast een beetje startinformatie over het College
van het Eucharistisch Hart te Essen.
Alle studierichtingen in het College hebben een component met
Latijn en/of Grieks, gekoppeld aan specifieke interessegebieden zoals
wetenschappen, wiskunde of moderne talen. Het is net de combinatie
van het ‘klassieke’ met het ‘moderne’ die zorgt voor een brede vorming.
Via een algemene, kritische vorming willen we onze leerlingen voorbereiden op een hogere studie.
Daarom proberen we op het College een aangenaam studieklimaat
te creëren. De unieke ligging van ons domein biedt veel kansen tot
zelfontplooiing. De uitgebreide keuze van middagactiviteiten geeft
de mogelijkheid om je diverse talenten te ontdekken. Je leert immers
niet alleen in de les.
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen. Onze
vertrouwde en geborgen schoolomgeving biedt maximale kansen tot
de ontwikkeling van een sterke leer- en leefgemeenschap waar ieder
een eigen plaats heeft.
‘Meer dan een diploma alleen’,
dat proberen we samen waar te maken.
D. Goorden
directeur
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ONZE KLASSIEKE OPLEIDING, JOUW SUCCESVOLLE TOEKOMST
Reeds meer dan 100 jaar biedt College Essen studies aan met een klassieke
component, maar waarom zou je in een tijdperk van iPads en tablets nog kiezen
voor Latijn?
Wie voor een Latijnse of Griekse richting kiest, krijgt een volledig ASO-programma
aangeboden voor wiskunde, wetenschappen en talen en daarbij komt dan een
klassieke taal met haar cultuur.
Als het ASO-programma het huis is dat je opbouwt voor je hogere studies, dan
zijn antieke talen de kelder van dit huis. Een extra verdieping die een discrete,
maar unieke en verruimende basis geeft aan je vorming als persoon.
Antieke talen zijn de wortels van wetenschappelijke en medische terminologie,
geven je een kader om vlot andere talen te leren, bieden je inzicht in de fundamenten van de Europese cultuur, leren je abstract redeneren en correct formuleren, zorgen voor een dieper begrip van kunst, architectuur en literatuur en
trainen je geheugen.
Een antieke taal is als extra bagage op reis: een koffer die een inspanning vraagt
om ze mee te nemen, maar die onderweg meer van pas komt dan je kan vermoeden!
Recent onderzoek dat uitgebreid in de pers aan bod
kwam, toonde een rechtstreeks verband aan tussen academische geletterdheid en slaagkansen in universitaire
studies. Wie voor Latijn en/of Grieks kiest, scherpt zijn
taalbeheersing aan door wekelijks vier uur extra te besteden aan een studie gericht op het doorgronden van taal
en teksten. Dit verklaart ongetwijfeld waarom richtingen
met een klassieke component zoals Latijn-wiskunde en
Grieks-wetenschappen de hoogste slaagcijfers kunnen
voorleggen in universitaire richtingen.

		
		

L. Annaeus Seneca
Romeins filosoof, 4 – 65 n.C.
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Non scholae sed vitae discimus.
We leren niet voor school, maar voor het leven.

LATIJN, IETS VOOR JOU?
Als je twijfelt of de Latijnse richting wel iets voor jou is, dan vind je hieronder het
antwoord van je leerkrachten Latijn op vragen die leerlingen (en ouders) ons vaak
stellen.
“Als ik voor een richting met Latijn kies, heb ik dan nog vrije tijd?”
“Ja zeker, want vrije tijd is absoluut nodig! Je krijgt huiswerk, maar 1 tot 1,5 uur is
op een gewone schooldag normaal ruim voldoende in het eerste jaar. Grote toetsen worden gespreid, gepland en op tijd aangekondigd. Naarmate het schooljaar
vordert, zal je zelf ook beter aanvoelen welke studiemethode je moet toepassen
en zal je studietijd beter renderen. Natuurlijk staan je leerkrachten je steeds met
goede raad en tips bij.
Vele leerlingen van het College combineren hun studies bv. met muziekschool of
sport (voor sommigen zelfs op topniveau).”
“Is Latijn wel iets voor mij, ook al ben ik niet de eerste van de klas?”
Natuurlijk kan het iets voor jou zijn:
Latijn is heus niet alleen weggelegd voor de knapste koppen van
de klas. Wel moet je willen leren en
nieuwsgierig zijn, want motivatie en
inzet zijn belangrijk. Kijk eens naar
je resultaten voor Frans en voor WO
(vooral lesjes geschiedenis). Vind
je dat leuk, kan je de uitleg in de
klas goed volgen, kan je dat goed
studeren of inoefenen thuis?
Bij twijfel kan je advies inwinnen bij
je eigen leerkracht of bij de leerkrachten Latijn op de opendeurdag
of op de informatieavond.
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De waarde van een opleiding aan een college is niet het leren
van vele feiten, maar de training van een geest om na te denken.
		A. Einstein
		wetenschapper, 1879-1955

“Als ik Latijn studeer, heb ik dan niet minder wiskunde?”
“In het eerste jaar krijg je precies dezelfde leerstof wiskunde als in een eerste
jaar zonder Latijn. Omdat je 4 lesuren wiskunde per week hebt in plaats van 5,
gaat alles iets sneller en krijg je bv. ook oefeningen om thuis te maken. Ook in de
volgende jaren mis je niets in vergelijking met studierichtingen zonder Latijn.
In ons zesde jaar bieden we ook de mogelijkheid om 8 uren wiskunde per week te
volgen en in dat pakket krijg je juist die leerstof die nodig is voor een sterk wiskundige opleiding (bv. burgerlijk ingenieur). De resultaten van onze oud-leerlingen
tonen dat ze zeer goed voorbereid waren op hun studies.”
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“Geeft Latijn mij een extra voordeel voor mijn inspanning?”
“Voor wat hoort wat: deze uitspraak komt nog van de Romeinen!
Latijn geeft je heel wat voordelen op verschillende vlakken.
Studenten in het hoger onderwijs hebben meer slaagkansen, als ze academische
teksten correct kunnen begrijpen. Latijn biedt je daarvoor een uitstekende voorbereiding: je krijgt inzicht in opbouw en analyse van taal en teksten en je wordt
taalvaardiger.
Al na enkele weken start je met het studeren van Latijnse woordjes. Je traint dus
je geheugen, je verwerft een goede studiemethode, je leert om regelmatig te herhalen, ... Grote voordelen voor elke hogere studie!
Om Latijn te begrijpen heb je een grondig inzicht in zinnen nodig en dus leer je
ook zinsontleding. Deze vaardigheid kan je gebruiken in elke taal. Latijn is trouwens de basis van Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Roemeens ... en vele Engelse woorden zijn afgeleid uit het Latijn. Ook bij de studie van moderne talen zal
je kennis van Latijn dus een groot voordeel zijn.”

EEN HARTELIJKE SCHOOL
Op de vraag wat het College typeert, antwoorden leerlingen én
leerkrachten: de unieke, hartelijke sfeer. Samen werken we in een stimulerende omgeving waar een warme hartelijkheid en wederzijds respect heersen. Leerkrachten voelen zich betrokken bij hun leerlingen
en staan vanuit deze betrokkenheid dichtbij hen.
Ook de ligging in een uitgestrekte groene omgeving draagt bij tot deze
unieke atmosfeer: er is ruimte om te sporten, te spelen, te bewegen en
te ontspannen. Deze openheid geeft onze leerlingen op een positieve
wijze een ruime vrijheid waarbij we hen begeleiden hier verantwoordelijk mee om te gaan.
Tot slot is er de kracht van de studies die zorgt voor een zeer uitdagende schoolomgeving waar leren leren ruim aandacht krijgt. Verschillende personen steunen daarbij actief het groeiproces van leerling tot
student.
De klastitularis
heeft een bijzondere band met zijn of haar eigen klas. De titularis
leidt alle klassenraden, gaat vaak met zijn of haar klas mee op uitstap en leert zo de leerlingen van zijn klas beter kennen. De titularis
onderhoudt ook contacten met de ouders en waakt over een goede
klassfeer en studiementaliteit. Voor de leerlingen is de titularis een
vertrouwenspersoon, een sleutelfiguur, bij wie ze altijd terecht kunnen.
De vakleerkrachten
vormen onze eerste lijn bij het aanpakken van de leerstof. Zij staan
je bij, indien er vakspecifieke problemen zijn. Je kan bij hen steeds
terecht voor extra uitleg, remediëring en oefenmateriaal.
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Het duidelijkste teken van wijsheid is
een voortdurende goedgezindheid.
M. de Montaigne
Frans filosoof, 1533-1592

Het schoolsecretariaat
staat in voor allerlei praktische aangelegenheden, zoals schoolboeken,
sportkledij, administratie, verzekeringen, verloren voorwerpen,
E.H.B.O., telefoneren, … Tijdens de speeltijd staan de secretariaatsmedewerkers paraat.
De zorgcoördinatoren
vangen bijzondere leerzorgen op en staan ook in voor de opvolging
van ons zorgbeleid. (Dit gebeurt soms samen met het ondersteuningsnetwerk). Dit team van leerkrachten beantwoordt al je vragen over
zorg op school en coördineert concreet individuele begeleiding waar
nodig.
Het centrum voor leerlingbegeleiding (CLB)
is met vaste CLB-medewerkers aan het College verbonden. Zij ondersteunen de zorgcel en helpen leerlingen o.a. bij problemen van welbevinden, studiedruk, faalangst.
Leren leren
is een aandachtspunt in alle lessen doorheen alle jaren. In de eerste
graad besteden we extra aandacht aan de overgang van de lagere
school naar het secundair onderwijs met een volledig uitgewerkt
traject “Leren kan je leren”.
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EEN ACTIEVE SCHOOL
Sportieve school
Het sportief leven op ons college kan gebruik
maken van een prachtige, meer dan 1500 m2
grote sporthal, zowel voor de lessen lichamelijke opvoeding als voor extrasport tijdens de
middagpauze. Op onze buitenterreinen kunnen onze leerlingen zeer vele ploegsporten
beoefenen.

Jaarlijks terugkerende evenementen
Marsepeinactie ter financiële sponsoring van
onze leerlingreizen, Rommeshoeffeest ter
ondersteuning van schoolwerking en goede
doelen, afscheidsfeest voor afstuderende
retoricanen.

Reizen
Didactische excursies naar o.a. Antwerpen, de Vroente, Brugge, Aken, Den Haag,
Amsterdam, Tongeren, Brussel, etc.
Meerdaagse uitstappen voor tweedejaars
naar Westmalle, derdejaars naar Holzgau
(Tirol), vijfdejaars naar de Westhoek en
Parijs, retorica naar Rome.
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Gezondheid
Onze school voert een actief gezondheidsbeleid o.a. rond gezonde lunch, drugspreventie
en gehoorschade.

Milieu
Op verschillende momenten in het schooljaar is er aandacht voor projecten rond duurzaamheid en ecologie.

Themadagen
Doorheen heel het curriculum zijn er themadagen zoals de onthaaldag in het eerste
jaar, de leren-lerendag in het tweede jaar, de
wetenschapsdag en de projectdagen in de
tweede graad.

Pastorale werking
Bezinningen, kerstactie, Allerheiligenmoment,…

Cultuur
Filmfora, muziekavond, theaterbezoeken, eigen toneelproducties, musical, freepodium,
eigen schoolbibliotheek met gratis uitlening...
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Wedstrijden
Elk jaar nemen leerlingen deel aan verschillende Vlaamse (en internationale) wedstrijden zoals de verschillende Olympiades
(wiskunde, fysica, Latijn), Olyfran (Frans) en
de ken-je-klassiekenquiz (antieke cultuur).
De resultaten van onze leerlingen zijn
steevast bovengemiddeld.

EEN MIDDAG OP HET COLLEGE
Omwille van onze ligging in het groen blijven
nagenoeg alle leerlingen op school lunchen.
Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen terecht in de refter, maar bij goed weer
verkiezen de meesten om in openlucht te
lunchen op de picknickwei.
Zeer vele leerkrachten engageren zich voor
diverse extra-activiteiten:
Sport en spel
Elke middag is het mogelijk deel te nemen
aan extrasportactiviteiten, zoals, volleybal,
basketbal, voetbal, pingpong etc..
Voor voetbal en volleybal worden ook
interklassikale tornooien georganiseerd, die
steeds voor het nodige enthousiasme bij
spelers en supporters zorgen. College Essen
neemt ook deel aan interscolaire sportwedstrijden.
“Mens sana in corpore sano”: de hersenen
kunnen zich trainen tijdens de middagpauze in de workshop schaken, die zijn eigen
schooltornooi organiseert.
Dactyloles
De leerlingen van de eerste graad kunnen
tijdens de middag een dactylocursus volgen: “Typ-top” leert leerlingen op hun eigen
tempo typen.
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Internet en ICT
Draadloos netwerk is in heel de school
beschikbaar. Tijdens de middag kunnen de
leerlingen in drie ICT-lokalen terecht.

Techniek (S.T.E.M.)
Leerlingen van de eerste graad kunnen elke
middagpauze hun technische vaardigheden
extra aanscherpen in het technieklokaal.
Later kunnen ze zich aansluiten bij onze technische ploeg die zelfstandig alle schoolevenementen met licht en geluid ondersteunt.
Studiebegeleiding en zorg
Zit je even in de knoop met de leerstof, wil het
leren niet lukken, ben je afwezig geweest, dan
helpen je leerkrachten je, indien nodig, tijdens
de middag helpen om bij te benen.
Voor leerlingen van het zesde jaar bestaat ook
de mogelijkheid zich gericht voor te bereiden
op mogelijke ingangsexamens.

Jimi Hendrix, 1942 - 1970
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Kennis spreekt, maar wijsheid luistert.
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LESSENROOSTER IN DE EERSTE GRAAD
Vakken				
		
			

Aantal lesuren per richting			

NIEUW
1LATA
2GLA
2LATA
			
Godsdienst

2

2

2

Latijn

4

5

5

Grieks		3
Nederlands

4

4

4

Frans

3

3

4

Engels

1

2

2

Aardrijkskunde

2

1

1

Geschiedenis

1

2

2

Natuurwetenschappen

2

1

2

Wiskunde

4

4

5

Techniek

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Muziek

1

1

1

Beeld

1

ICT (geïntegreerd)
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Projecten

1

Mens & Samenleving

2			

DE EERSTE GRAAD

1

In het eerste leerjaar van de eerste graad volgen alle leerlingen een
basispakket van 27 lesuren. Het College van Essen biedt in het keuzegedeelte traditioneel 4 uur Klassieke talen aan.
De grondige studie van Latijn (en later eventueel Grieks) heeft voor
velen een bijzondere aantrekkingskracht. Als je hiervoor kiest, dan
studeer je graag en ben je bereid om na de lessen ook nog voor school
te werken. Deze richting daagt je uit om je interesses te ontwikkelen
en je talenten te ontplooien. Natuurlijk wordt de studie van deze taal
gecombineerd met alle vakken die je nodig hebt voor je algemene
ontwikkeling.
In het tweede leerjaar kan je naast de studierichting Latijn ook voor
de richting Grieks-Latijn kiezen. In beide richtingen is het aanbod aan
vakken evenwichtig en sterk uitgebouwd. Naast de grondige aanpak
van talen krijg je ook het volledige pakket wiskunde en wetenschappen.
Je kan hierna nog alle mogelijke richtingen kiezen.

		
		

Aristoteles van Stageira
Grieks filosoof, 384 v.C. - 322 v.C.
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Het geheel is meer dan de som van de delen.
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LESSENROOSTER IN DE TWEEDE GRAAD
Vakken		 Aantal lesuren per richting				
		
GLA GLA LT4 LT4 LT5 LT5 GR GR
3e
4e
3e
4e
3e
4e
3e
4e
Godsdienst

2

2

2

2

2

2

2

2

Latijn

5

4

5

5

5

5

Grieks

4

4					 5

5

Nederlands

4

4

4

4

4

4

4

4

Frans

3

3

4

4

3

3

3

3

Engels

2

2

2

2

2

2

2

2

Duits		1		1		1		1
Aardrijkskunde

1

1

1

1

1

1

1

1

Geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologie

1

1

1

1

1

1

1

1

Chemie

1

1

1

1

1

1

1

1

Fysica

1

1

2

1

2

1

2

1

Wiskunde

4

4

4

4

5

5

5

5

Lich. opv.

2

2

2

2

2

2

2

2

1		

1

Muzikale opv.				

1		

Plastische opv.			1		1		1
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Informatica			 1

1

1

1

1

1
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DE TWEEDE GRAAD
Na de eerste graad kunnen de leerlingen in onze school kiezen voor
één van de richtingen in het ASO gecombineerd met Latijn en/of
Grieks.
Binnen de richting Latijn is er verdere keuze mogelijk tussen een richting met 5 uur wiskunde gecombineerd met 3 uur Frans: deze optie
bereidt voor op richtingen in de derde graad waarbij meer nadruk op
wiskunde ligt, zoals Latijn-wetenschappen en Latijn-wiskunde.
De optie met 4 uur wiskunde en 4 uur Frans vormt eerder een voorbereiding op een keuze voor de richting Latijn-moderne talen.
De richting Grieks wordt steeds gecombineerd met een pakket van
5 uur wiskunde en 3 uur Frans. Zij leidt logisch verder naar Griekswetenschappen of Grieks-wiskunde.
Sommige leerlingen kiezen ervoor beide antieke talen in het pakket
te houden: ze krijgen dan Latijn én Grieks, gecombineerd met 4 uur
wiskunde.

			
			

Antoine de Saint-Exupéry
Frans schrijver, 1900-1944
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Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn,
op het moment dat één man er naar kijkt
met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal.
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LESSENROOSTER IN DE DERDE GRAAD
Vakken		

Aantal lesuren per richting

LMT LMT LWI LWI LWE LWE GWI GWI GWE GWE
5e 6e 5e 6e 5e 6e 5e 6e
5e
6e
Godsdienst 2

2

2

2

2

2

Latijn

4

4

4

4

4					

4

2

2

2

2

Grieks							4

4

4

4

Nederlands 4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Frans

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

Duits

2

2										

Aardr.

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

Geschied.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Biologie			 1

1

2

1

1

1

2

1

Chemie			 1

1

2

2

1

1

2

2

Fysica			 1

1

2

2

1

1

2

2
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Natuurwet. 2

2									

Wiskunde

3

3

6

6

4

4

6

6

4

4

Lich. opv.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Vrije Ruimte 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Esthetica

1

1

1			 1

1

1

DE DERDE GRAAD
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In de derde graad krijgen de leerlingen de kans om de kennis en de
vaardigheden die ze in de voorbije vier jaar hebben vergaard diepgaand uit te breiden en toe te passen met eigen onderzoek.
• Ze hebben voldoende kennis van het Latijn of het Grieks om de
klassieke auteurs te lezen, te begrijpen en te interpreteren.
• Hun kennis van het Frans en het Engels (ook Duits voor de richting
moderne talen) stelt hen in staat om journalistieke en wetenschappelijke teksten te lezen, zelf over de thema’s van deze teksten te
schrijven, en om te converseren met native speakers.
• In de wiskunde worden onderwerpen als differentiaal- en integraalrekening aangepakt. Vooral de richting met 6 uur wiskunde legt
zich toe op fundamenteel begrip, naast de praktische toepassingen van al deze onderwerpen.
• Fysische, geografische en biologische verschijnselen en chemische
processen worden in de derde graad wetenschappelijk benaderd.
Kennis wordt gecombineerd met eigen experimenten.
• De vakken Nederlands, geschiedenis, godsdienst en esthetica
confronteren de leerlingen met maatschappelijke, artistieke en
filosofische stromingen.
In deze graad kunnen de leerlingen kiezen voor de specifieke studierichtingen die het best aansluiten bij hun talenten en interesses: talen,
wiskunde en wetenschappen. Op die manier bereiden ze zich voor
op de studie die ze aan de universiteit of hogeschool hopen aan te
pakken.
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Naast het basispakket van elke studierichting zijn er ook 2 lesuren per
week die ingevuld worden met een aanvullend keuzevak: gedrags- en
cultuurwetenschap, economie of een uitbreiding wiskunde, die leerlingen de kans geeft 8 uur wiskunde te volgen of wetenschappen te
combineren met 6 uur wiskunde. Dat de leerlingen van het College
klassieke talen studeren sluit niet uit dat ze voorbereid worden op de
uitdagingen van de eigentijdse kennismaatschappij.

COMMUNICATIE
Oudercontacten
Tweemaal per schooljaar (oktober – april) organiseren we oudercontacten. Daarnaast is er elk semester bij de proclamatie oudercontact met alle leerkrachten mogelijk.
Bij problemen is het steeds mogelijk de klastitularis (of eventueel de
directie) rechtstreeks te contacteren.
Smartschool
We gebruiken een elektronische leeromgeving voor interne communicatie en als ondersteuning in het leerproces. Zowel leerlingen
als ouders kunnen dit medium gebruiken voor communicatie met
de leerkrachten.
Schoolagenda
Ook voor de schoolagenda gebruiken we ons platform Smartschool: leerkrachten vullen in hun digitale agenda alle lesonderwerpen, toetsen en lang lopende opdrachten in. Dit agenda is via een
co-account voor ouders zichtbaar. Daarnaast heeft elke leerling nog
een papieren agenda om te leren plannen en zijn studiewerk te organiseren.
Rapport
Regelmatig wordt elke leerling beoordeeld op basis van een perioderapport. Bij elke proefwerkreeks wordt een trimesterrapport
meegegeven, waarin ook de resultaten van de perioderapporten als
‘dagelijks werk’ opgenomen zijn. Skore is het digitale puntenboek
dat bij Smartschool hoort: hier kunnen leerlingen hun resultaten opvolgen: Skore geeft je een duidelijk beeld van je vorderingen en je
werkpunten. Skore is ook door ouders te raadplegen.
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Leerlingenraad
Voor al onze leerlingen is er een goed werkende leerlingenraad uitgebouwd. Op die manier kunnen de leerlingen ook participeren in
de schoolraad.
Oudercomité en schoolraad
Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk
voor de opvoeding en het onderwijs van onze leerlingen. Daarom is
vanuit de ouders een oudercomité samengesteld. Wie hieraan actief
wil deelnemen, kan zich aanmelden als lid.
Deze ouders participeren als oudercomité aan de schoolraad, waar
zij overleggen met directie, leerlingen en leerkrachten.

		Joseph Addison
		
Brits politicus en dichter, 1672-1719
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Wat een beeldhouwwerk is voor een blok marmer,
dat is opleiding voor een menselijke geest.

VERLEDEN, HEDEN, TOEKOMST
Meer dan honderd jaar wordt er al les gegeven in het College. In
1910 opende het internaat van de paters redemptoristen zijn deuren
in Sint-Truiden, maar al in mei 1911 verhuisden de leerlingen naar
de nieuwe gebouwen op de Rouwmoer in Essen.
Van in het begin oefende de ligging van de school, midden in een uitgestrekt park, een bijzondere aantrekkingskracht uit op de leerlingen.
Sindsdien evolueerde het College mee met de veranderende tijden.
Al in 1931 werden de lessen uitsluitend in het Nederlands gegeven.
Vanaf 1962 werden de paters als lesgevers meer en meer vervangen
door lekenleerkrachten. In 1974 was onze school het eerste college
in de provincie waar zowel aan jongens als aan meisjes werd
lesgegeven. In juni 1978 moesten de laatste internen hun sleutel
teruggeven, en vanaf het volgende schooljaar gingen alle leerlingen
’s avonds naar huis.
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De laatste decennia werd in de leerplannen en de eindtermen het accent
verlegd van zuivere kennis naar toegepaste kennis en vaardigheden, en
ook hierin evolueerde het College mee.
Ook de huidige aandacht voor S.T.E.M. heeft bij ons zijn plaats, zoals de vele oud-leerlingen die doorstromen naar ingenieursstudies
bewijzen met hun mooie resultaten.
Slechts één aspect is in al die jaren onveranderd gebleven: op het
College kan je enkel studierichtingen met Latijn of Grieks volgen.
College Essen is lid van de Katholieke Scholengemeenschap Noorderkempen: binnen KSN bieden andere scholen de overige ASOrichtingen aan naast TSO en BSO.
Ook in de toekomst zal het College zich aanpassen aan de eisen
van een veranderende maatschappij. Binnen het evoluerende onderwijslandschap integreren wij graag vernieuwing waar deze een
meerwaarde biedt, terwijl we overtuigd zijn van de degelijkheid van
onze klassieke opleiding, zoals de slaagcijfers van onze oud-leerlingen aantonen…
In 2011 vierden we ons 100-jarig bestaan. De geïnteresseerde lezer
kunnen wij ons boek ‘100 jaar College’ aanbevelen, te koop op het
secretariaat.

motto van N.A.S.A.
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Per aspera ad astra.
Doorheen de uitdagingen naar de top.

EN WAT NA HET COLLEGE?
Nagenoeg al onze oud-leerlingen volgen hoger onderwijs. De
meeste leerlingen kiezen voor een academische bacheloropleiding
aan een universiteit, enkelen stromen door naar een professionele
bachelor aan een hogeschool.

Top 5 studiekeuze
Vanuit Latijn-wiskunde
Ingenieurswetenschappen
Handelsingenieur
Industriële wetenschappen
Rechten
Toegepaste economische wetenschappen

Top 5 studiekeuze
Vanuit Latijn-wetenschappen

Geneeskunde
Biomedische wetenschappen
Toegepaste economische wetenschappen
Industriële wetenschappen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

Top 5 studiekeuze
Vanuit Latijn-moderne talen
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Rechten
Toegepaste taalkunde
Taal- & Letterkunde
Psychologie
Communicatiewetenschappen

Top 4 studiekeuze
Vanuit Grieks-Latijn
Rechten
Taal- & Letterkunde
Wijsbegeerte
Geschiedenis

Top 4 studiekeuze
Vanuit Grieks-wiskunde
Lucht- en ruimtevaarttechniek
Fysica
Politieke wetenschappen
Rechten

Top 5 studiekeuze
Vanuit Grieks-wetenschappen
Geneeskunde
Diergeneeskunde
Fysica
Biochemie en –technologie
Handelsingenieur

Wie de schoolbanken verlaat, wordt niet vergeten. Wij volgen de
verdere studieloopbaan van onze oud-leerlingen op en nodigen hen
uit op Rommeshoeffeesten, toneelvoorstellingen, enz. Zo blijven wij
ook voor onze oud-leerlingen een vertrouwd huis zijn, waarnaar ze
graag en vaak terugkeren.

				Nelson Mandela
				1918 -2013
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Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken
om de wereld te veranderen.

EEN NIEUWE START
Maak je geen zorgen over de eerste schooldag: voor nieuwe leerlingen
staat de eerste voormiddag van het nieuwe schooljaar helemaal in
het teken van kennismaking met de school, de directie, je klastitularis, leerkrachten en je medeleerlingen. We organiseren een
onthaal waarbij we al je vragen oplossen. Je klastitularis zal je door
de gebouwen rondleiden en verschillende praktische afspraken
met je maken, o.a. over handboeken, notities, refter.
Voor de ouders van de eerstejaars wordt in het begin van het schooljaar een informatieavond ingericht over de begeleiding van hun kind
en over zijn/haar studiemethode.
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EEN DAG OP HET COLLEGE
Dagindeling
		
1ste lesuur

van 08.45 tot 09.35 uur

2de lesuur

van 09.35 tot 10.25 uur

3de lesuur

van 10.40 tot 11.30 uur

4de lesuur

van 11.30 tot 12.20 uur

5de lesuur

van 13.25 tot 14.15 uur

6de lesuur

van 14.15 tot 15.05 uur

7de lesuur

van 15.15 tot 16.05 uur

Op woensdag stoppen de lessen om 12.15 uur.
Afspraken
Voor alle praktische vragen en afspraken verwijzen we naar ons
schoolreglement dat op het secretariaat verkrijgbaar is en op de
schoolsite volledig kan geraadpleegd worden.

Een slimme vraag is de helft van de wijsheid.
Francis Bacon
Engels wetenschapper, 1561-1626

ONZE LIGGING

Een van onze hoofdtroeven is natuurlijk de prachtige ligging van
het College in een onvervalst stuk ongerepte natuur. De omliggende
terreinen in het groen staan open voor onze leerlingen: zo kan ieder
zich vrijuit tijdens de middagpauze ontspannen. Zodra het weer het
toelaat, verkiezen de meeste leerlingen trouwens om op de ligweide
te picknicken. Ook leerkrachten laten zich bij goed weer al eens
overhalen om buiten les te geven.
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VLOT BEREIKBAAR
•Per trein:

Essen ligt op lijn 12 en kent een uitstekende treinverbinding met Antwerpen. Vanaf het station is er
een busdienst tot aan de school.

•Per bus:

De Lijn regelt een vlotte busvervoerdienst die de leerlingen van het station, Wuustwezel, Loenhout, Stabroek
en Kalmthout tot aan de schoolpoort brengt. De
leerlingen rijden aan Buzzy-Pazztarief. Voor de juiste
dienstregeling verwijzen we naar de brochure van de
Lijn.

•Per fiets:

Honderden leerlingen uit de wijde omgeving fietsen
elke dag naar het College.

KSN
Sinds 1999 maakt College Essen deel uit van de Katholieke Schoolgemeenschap Noorderkempen: dit schooloverstijgend initiatief
zorgt ervoor dat we als College kansen krijgen op bepaalde terreinen voor een krachtiger beleid. KSN biedt 6 scholen met elk een
eigen karakter en traditie met aandacht voor ieders welbevinden:
scholen ‘op mensenmaat’ met een respectvolle en prettige sfeer.
Samen bieden deze scholen een volledige waaier studierichtingen
aan zowel voor ASO, TSO als BSO. De KSN-slogan “een tikkeltje
eigenwijs” is voor ons College ook zeker van toepassing.

MEER INFORMATIE
Aarzel niet om contact op te nemen met de school voor al uw vragen
of voor een eventuele afspraak.

We organiseren volgende infomomenten:
•
in maart: een informatieavond voor toekomstige leerlingen
•
in mei: een opendeurdag
Inschrijven kan vanaf 1 maart:
•
bij de informatieavond
•
tijdens onze opendeurdag
•
alle werkdagen van 9 tot 17 uur
•
op woensdag tot 13 uur
•
na telefonische afspraak

We hopen je te ontmoeten op 1 september.
Directie en leerkrachten

Vrije Lagere School College Essen
Tel.: 03 667 33 65
www.vgls-collegeessen.be
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College van het Eucharistisch Hart
Rouwmoer 7b
2910 Essen
Tel.: 03 667 20 51
www.collegeessen.be
info@collegeessen.be
www.facebook.com/pages/College-Essen

