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De meeste leerlingen komen met
de fiets naar het College. De
fietsostrade naast de treinlijn zorgt
voor een vlotte, veilige verbinding
én een frisse neus.

Met de busdienst van De Lijn
geraak je vlot van Wuustwezel,
Loenhout, Gooreind, Stabroek,
Putte en Kalmthout tot aan de
schoolpoort. Leerlingen rijden aan
Buzzy-Pazztarief.

Essen heeft een uitstekende
treinverbinding met Kalmthout,
Kapellen, Ekeren en Antwerpen.
Vanaf het station is er een
busdienst tot aan de school.
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ZOVEEL RUIMTE 
OM TE GROEIEN!



De stap van de basisschool naar het
secundair onderwijs is een spannend
moment. Je kiest niet enkel een studie-
richting, maar ook een nieuwe school.
Met deze folder willen we je uitnodigen
ook met het College van het
Eucharistisch Hart in Essen kennis te
maken.
 
College Essen, zoveel ruimte om te
groeien.

Op het College werken we samen aan een
brede ontwikkeling. Naast een algemene
basisvorming staan er ook klassieke talen en
projecten op het programma. Vernieuwend,
maar toch onderscheidend.
 
Benieuwd of het College iets voor jou is? Wie
van een extra uitdaging houdt en graag bijleert,
heeft het hier ongetwijfeld naar zijn zin. De
studie van Latijn helpt om taalinzicht te
verwerven. Natuurlijk kom je daarnaast ook in
contact met een brede waaier aan vakken en
studiegebieden.
 
Surf naar collegeessen.be voor alle details.
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Het College staat voor een aangenaam
studieklimaat. De unieke ligging van ons
domein - een mix van erfgoed en natuur -
biedt ruimte voor  zelfontplooiing. Via een
uitgebreid aanbod aan middagactiviteiten kan
je nieuwe talenten ontdekken. Leren doe je
immers niet alleen in de les.

Dat leerlingen zich goed voelen is belangrijk.
Met een betrokken team van leerkrachten en
zorgpersoneel biedt het College de leerlingen
een vertrouwde en geborgen schoolomgeving.
Een leer- en leefgroep waarin iedereen de
ruimte krijgt om zichzelf te zijn.
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