Hoe

bereik je het

College?

Met de fiets
Dagelijks komen honderden leerlingen
uit de wijde omgeving met de fiets naar
ons College langs veilige fietsroutes:
een gezonde manier om een lesdag te
beginnen en af te sluiten.

Met de bus
Vlotte busdienst vanuit Kalmthout,
Wuustwezel, Gooreind, Stabroek en
Putte.

Met de trein
Makkelijke treinverbinding met lijn 12
Antwerpen - Essen: er is steeds aansluiting
op de schoolbus.

Met de auto
Vanuit Essen: richting Essen-Hoek en
vervolgens de witte wegwijzers volgen.
Vanuit Wuustwezel/Kalmthout: in EssenWildert de Huybergsebaan inslaan en van
daar de witte wegwijzers volgen.

onze klassieke opleiding
jouw succesvolle toekomst

College van het
Eucharistisch Hart
Rouwmoer 7B - 2910 Essen
Tel. 03 667 20 51
www.collegeessen.be
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COLLEGE ESSEN
ASO-richtingen
die met Latijn en/of Grieks
gecombineerd worden

EERSTE GRAAD
Klassieke talen
TWEEDE GRAAD
Latijn
Grieks-Latijn
DERDE GRAAD
Latijn-moderne talen
Grieks-Latijn
Latijn-wetenschappen
Grieks-wiskunde
Latijn-wiskunde
(wiskunde 6 uur of 8 uur)

STUDEREN

STUDEREN
KAN JE

IN ‘T GROEN
GOED DOEN

Onze richtingen bereiden voor op hogere studies:
slaagcijfers van oud-leerlingen aan universiteiten en
hogescholen bewijzen dat onze brede algemene
vorming een zeer stevige basis biedt. De vorming
met klassieke talen geeft hen ook voorsprong in
kennis van taal en cultuur.

IN ‘T GROEN
De unieke ligging zorgt voor een hartelijke, ontspannen sfeer. Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen in volle natuur genieten van park, vijver en
vele sportterreinen.

KAN JE
We geloven in de mogelijkheden van al onze leerlingen.
Onze open sfeer geeft ruimte aan hun talenten en interesses. Leerkrachtige klaslokalen met multimedia
laten toe voluit gebruik te maken van de kansen die
de snel evoluerende media ons bieden.

GOED DOEN
We willen in de eerste plaats dat onze leerlingen zich
goed voelen, zodat ze hun studies ook goed doen.
We bieden vele deugddoende extra activiteiten
aan: toneel, muziekavond, excursies, doedagen,
bedrijfsbezoeken en meerdaagse reizen. Elke middagpauze zijn er georganiseerde sportactiviteiten:
“mens sana in corpore sano” heeft betekenis voor
onze leerlingen!

