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VOORWOORD
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 kiest ook een
nieuwe school. Deze brochure geeft je alvast een beetje startinformatie over het College
van het Eucharistisch Hart te Essen.
In het College te Essen richten we in onze eerste graad enkel de basisoptie met klassieke
talen in. Dat betekent dat bij ons alle leerlingen starten in de studierichting waarbij een
component met Latijn (en/of Grieks) gekoppeld is aan diverse interessegebieden zoals
wetenschappen, wiskunde en moderne talen. Het is volgens ons een meerwaarde om het
klassieke te combineren met het ‘moderne’ en zo tot een brede vorming te komen. In het
derde jaar kunnen de leerlingen dan kiezen of ze verder gaan met Latijn of niet.
Vanaf de tweede en de derde graad bieden we dan doorstroomrichtingen aan waarbij het
steeds de bedoeling is om daarna een vorm van hoger onderwijs te volgen (bachelor of
master). Het gaat om richtingen gecombineerd met klassieke talen of de richting natuurwetenschappen of wetenschappen-wiskunde.
We proberen 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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HERVORMING
Vanaf september 2019 werd de
modernisering
van
het
secundair
onderwijs in de eerste graad opgestart.
Het is de bedoeling dat je alle kansen
krijgt om je interesses en capaciteiten te
ontdekken en te ontwikkelen. Samen met
de andere scholen van Essen en
omgeving probeert het College dat waar
te maken.

Het College biedt in de eerste plaats een
brede, algemene vorming aan via 27
lesuren basisvorming, aangevuld met 4
uur klassieke talen en 1 uur projecten. Op
deze wijze passen we perfect in de
vernieuwing (de 27 uren basisvorming zijn
in heel de scholengemeenschap immers
dezelfde), en creëren we toch een
specifieke optie.

27
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PROJECT

BEN JIJ EEN LEERLING
VOOR DEZE OPTIE?
Dat kan. We gaan ervan uit dat je de
basisschool goed hebt doorlopen, dat je
van een extra uitdaging houdt en dat je
graag wil bijleren. De studie van Latijn zal
je immers uitdagen om meer taalinzicht
te verwerven.
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PROJECT
Daarnaast bieden we ook graag 7 projecten aan in het eerste jaar waarbij je soms
keuzes kan maken. Zo hebben we diverse workshops:

TECHNIEK

CREATIVITEIT

MET EEN DRONE VLIEGEN

EEN VAAS MAKEN

EXPRESSIE
WOORDEN KOMEN TOT LEVEN

ZINTUIGEN
WETENSCHAPSPROEVEN

SOCIALE DIENSTBAARHEID
WAAR KAN IK IN DE SAMENLEVING MIJN STEENTJE BIJDRAGEN?
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MUZIEK
EEN POPSONG MAKEN

ANTIEKE HELDEN
DE 12 WERKEN VAN ...

WAT IN HET TWEEDE
JAAR?
In het tweede jaar combineren we de
basisvorming van 25 lesuren ook met de
optie Latijn of Grieks-Latijn. Ook daar
bestudeer je via projecten en begeleid
zelfstandig leren (BZL) verschillende terreinen.

25
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BZL

EN NA DE EERSTE
GRAAD?
Na onze eerste graad kan je dus alle
kanten uit en liggen alle mogelijke
studierichtingen voor je open. Op het
College zelf bestaan alle mogelijke
vervolgrichtingen die combinaties zijn
met klassieke talen (bv. Latijn-wetenschappen of Grieks-wiskunde) of de
richting natuurwetenschappen.
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EEN
SCHOOL
MET EEN
HART
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GOEDE SFEER
We vinden een goede sfeer belangrijk.
We werken aan een stimulerende
omgeving waar een warme hartelijkheid
en
wederzijds
respect
heersen.
Leerkrachten voelen zich betrokken bij
hun leerlingen en staan dicht bij hen.

RUIME VRIJHEID
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. De
openheid geeft onze leerlingen op een
positieve manier een ruime vrijheid. We
begeleiden
leerlingen
om
hier
verantwoordelijk mee om te gaan.

UITDAGENDE
SCHOOLOMGEVING
Tot slot zijn er de studies waarin we elke
leerling de ruimte proberen te geven om
zich te ontwikkelen. Zo ontstaat een
uitdagende schoolomgeving waar ‘leren
leren’ ruim aandacht krijgt.
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ONS
SCHOOLTEAM
Ons schoolteam begeleidt
groeiproces van leerling
student. Wie zijn ze?

het
tot

DE VAKLEERKRACHTEN
De vakleerkrachten vormen de
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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DE KLASTITULARIS
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 of haar klas beter kennen. De titularis is het contactpunt voor 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 ZORGCOÖRDINATOREN

CLB & VOKAN

De
zorgcoördinatoren
vangen
leerlingen
met
bijzondere
leerzorgen op en staan in voor de
opvolging van het zorgbeleid van de
school. Dit team van leerkrachten
beantwoordt al je vragen over zorg
op school en coördineert concreet
individuele begeleiding waar nodig.

Het centrum voor leerlingbegeleiding
(CLB) en hun ondersteuningsnetwerk
ondersteunen de zorgcel en helpen
leerlingen als het leren niet zo goed
meer wil vlotten.

EEN
ACTIEVE
SCHOOL
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EEN SPORTIEVE SCHOOL

GEZONDHEID

Het sportief leven op ons College kan
gebruik maken van een prachtige
sporthal, die gebruikt wordt tijdens de
lessen lichamelijke opvoeding en bij
extra sport tijdens de middagpauze. Op
onze buitenterreinen kunnen onze
leerlingen zeer veel ploegsporten
beoefenen.

Onze school voert een actief
gezondheidsbeleid, onder andere rond
gezonde
voeding,
alcoholen
drugspreventie en meer.

PASTORALE WERKING
Ons
pastoraal
team
organiseert
verschillende bezinningen, een kerstactie,
een allerheiligenmoment, schrijf ze vrij-dag
en zo veel meer.

MILIEU
Doorheen het schooljaar is er
regelmatig aandacht voor projecten
rond duurzaamheid en ecologie.

WEDSTRIJDEN
Elk jaar nemen leerlingen deel aan verschillende
Vlaamse en internationale wedstrijden zoals de
verschillende olympiades (wiskunde, fysica,
Latijn en techniek), Olyfran (Frans) en de ken-jeklassiekenquiz (antieke cultuur). Zo kunnen
onze leerlingen zich vergelijken met anderen in
Vlaanderen.

11

ONZE
EVENEMENTEN
Jaarlijks organiseren we enkele evenementen zoals
sponsoracties om onze leerlingreizen betaalbaar te
houden, het Rommeshoeffeest ter ondersteuning van
de schoolwerking en goede doelen, maar ook het
afscheidsfeest voor onze afstuderende retoricanen is
een traditie geworden.

12

CULTUUR
We laten onze leerlingen ook graag
proeven van cultuur via filmfora, onze
muziekavond, theaterbezoeken, eigen
toneelproducties, musicals, free podia en
in onze eigen schoolbibliotheek

REIZEN
We bieden jaarlijks verschillende educatieve
excursies aan. Daarnaast zijn er ook
meerdaagse uitstappen zoals die naar
Westmalle (tweedejaars), naar Holzgau, Tirol
(derdejaars), de Westhoek en Parijs
(vijfdejaars) en uiteraard de Romereis
(retorica).
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EEN DAG
OP HET COLLEGE
MEER INFORMATIE VIA WWW.COLLEGEESSEN.BE

1E LESUUR

8:45 TOT 9:35

2E LESUUR

9:35 TOT 10:25
PAUZE

3E LESUUR

10:40 TOT 11:30

4E LESUUR

11:30 TOT 12:20
MIDDAGPAUZE

5E LESUUR

13:25 TOT 14:15

6E LESUUR

14:15 TOT 15:05
PAUZE

7E LESUUR
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15:15 TOT 16:05

ICT & COMMUNICATIE
De hele onderwijswereld bevindt zich in een ICT-stroomversnelling.
De ontwikkelingen in de maatschappij en de coronacrisis hebben
deze evolutie nog versterkt. Het is dus hét moment om consequent
aan de slag te gaan met digitale middelen. De school heeft dan ook
besloten om de aankoop van een digitaal leermiddel te verplichten.

IPAD

Onze keuze viel op een iPad van Apple, onder andere omdat dit toestel:
• mobiel, licht, klein en flexibel is
• met een opgeladen batterij een hele lesdag meegaat
• snel opstart
• gebruiksvriendelijk is, ook qua beheer op school- en klasniveau
We zullen de leerlingen en hun ouders de kans geven om dit toestel
aan te kopen of te huren. Voor meer details over alle voorwaarden
verwijzen we graag naar onze website.

SMARTSCHOOL

We gebruiken een elektronische leeromgeving voor interne communicatie en als ondersteuning in het leerproces.
Zowel leerlingen als ouders kunnen via Smartschool communiceren
met de leerkrachten.

SCHOOLAGENDA

Ook voor de schoolagenda gebruiken we Smartschool: leerkrachten
vullen in hun digitale agenda alle lesonderwerpen, toetsen en langlopende opdrachten in.
Ouders kunnen de agenda via een co-a ccount raadplegen. Elke leerling
heeft daarnaast een papieren agenda om te leren plannen en zijn studiewerk te organiseren.

RAPPORT

Op Skore, het digitale puntenboek dat bij Smartschool hoort, kunnen
leerlingen en ouders alle resultaten opvolgen.
Regelmatig krijg je een perioderapport met feedback van de klastitularis. Bij elke proefwerkreeks wordt een trimesterrapport meegegeven met feedback van de klassenraad. Hierin zijn ook de resultaten
van de perioderapporten opgenomen als ‘dagelijks werk’.

15

ONZE
KLASSIEKE
OPLEIDING,
JOUW
SUCCESVOLLE
TOEKOMST
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LATIJN, IETS VOOR JOU?
Waarom zou je in een tijdperk van computer en tablet nog kiezen voor Latijn? 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!
Wie voor een Latijnse of Griekse richting kiest, krijgt een volledig ASO-programma
aangeboden. Alleen komt daar dan nog een klassieke taal met haar cultuur bij. 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 te redeneren en correct te formuleren, zorgen voor een dieper
begrip van kunst, architectuur en literatuur en trainen je geheugen.
Uit onderzoek blijkt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen academische
geletterdheid en slaagkansen in universitaire studies. Wie voor Latijn en/of Grieks kiest,
scherpt zijn taalbeheersing aan via het doorgronden van taal en teksten. Richtingen met
een klassieke component zoals Grieks-wiskunde en Latijn-wetenschappen leggen de
hoogste slaagcijfers voor bij vervolgstudies aan de universiteiten.
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?"

"IS LATIJN WEL IETS VOOR MIJ,
OOK AL BEN IK NIET DE EERSTE
VAN DE KLAS?"

Zeker, vrije tijd is broodnodig. Je krijgt
natuurlijk
huiswerk
mee,
maar
ondertussen werken we ook aan je
studiemethode. Zo kan je studietijd
optimaal renderen. Veel leerlingen van het
College combineren hun studies met
bijvoorbeeld muziekschool of sport,
sommigen zelfs op topniveau.

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 WO. Ben je
leergierig en sta je open voor een
uitdaging, dan is er een grote kans
dat Latijn je ligt.
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"ALS IK LATIJN STUDEER, HEB IK
DAN NIET MINDER VAN DE ANDERE
VAKKEN?"

"HELPT KENNIS VAN LATIJN BIJ
HET LEREN VAN ANDERE TALEN?"

In het eerste jaar krijg je precies
dezelfde leerstof als in een eerste jaar
zonder Latijn. Wij spenderen vier
lesuren van het keuzegedeelte aan de
studie van de klassieke wereld en haar
taal. In het overblijvende lesuur
verkennen we diverse terreinen. Zo kan
je na de eerste graad alle kanten uit. Je
kan verder gaan met klassieke talen, of
je kan kiezen voor een andere
studierichting.

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.

GEEFT LATIJN MIJ EEN EXTA
VOORDEEL VOOR MIJN
INSPANNING?
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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.
Uit onderzoek aan de KULeuven bleek
alvast dat aso-leerlingen die Latijn
volgen het beste scoren op wiskunde
en begrijpend lezen. Al na enkele
weken start je met het studeren van
Latijnse woordjes. Je traint dus je
geheugen, je verwerft een goede
studiemethode en je leert om
regelmatig
te
herhalen.
Grote
voordelen voor elke hogere studie!

BEREIKBAARHEID
TREIN

Essen heeft een uitstekende treinverbinding
met Kalmthout, Kapellen, Ekeren en
Antwerpen. Vanaf het station is er een
busdienst tot aan de school.

BUS

Met de busdienst van De Lijn geraak je vlot
van Wuustwezel, Loenhout, Gooreind,
Stabroek, Putte en Kalmthout tot aan de
schoolpoort. Leerlingen rijden aan BuzzyPazztarief. Voor de juiste dienstregeling
verwijzen we naar de brochure van de Lijn.

FIETS

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.

KSN
Het College van Essen maakt deel
uit
van
de
Katholieke
Schoolgemeenschap
Noorderkempen
(KSN).
KSN
bundelt 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
en dit in vele domeinen. Dit
schooloverstijgend initiatief zorgt
ervoor dat we als College krachten
kunnen bundelen en sterker staan
naar beleid toe.
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EN WAT
NA HET COLLEGE?
HOGESCHOOL
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.
Wie de schoolbanken verlaat, wordt niet
vergeten. Wij volgen de verdere studieloopbaan
van onze oud-leerlingen op en verwelkomen ze
op onze jaarlijkse Rommeshoeffeesten,
toneelvoorstellingen, enzovoort. Ook voor onze
oud-leerlingen blijven we een vertrouwd huis,
waar ze graag en vaak naar terugkeren.
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