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______________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Visitatierapport Pax junior 
Op woensdag 22 en donderdag 23 november waren drie 
vervolggesprekken gepland over het visitatierapport Pax junior, 
met personeel, leerlingen en ouders. De opzet en het programma 
van de drie bijeenkomsten was gelijk. Helaas hadden zich geen 
leerlingen of ouders aangemeld. De leerlingen die aan de visitatie 
deelnamen zitten inmiddels in leerjaar 3 in Druten. 
  
De bijeenkomst met personeel was zondermeer geslaagd. De 
sfeer was open. Collega’s waren erg betrokken en gesprekken 
verliepen geanimeerd. Er waren in totaal 19 deelnemers, 
waaronder de beide afdelingsleiders Rob van de Wiel en Jacob 
Gommers, drie directieleden en onze bestuurder Han Elbers die 
benieuwd was naar het vervolggesprek. Het geheel duurde ruim 
een uur. Lees verder … 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 
Herfstvakantie maandag 15 t/m vrijdag 19 oktober 2018 
Leste Mert donderdag 8 november 2018 

(vrijdag 9 november 2018 is een lesdag) 
Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 
Voorjaarsvakantie maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019 
Tweede Paasdag maandag 22 april 2019 
Meivakantie dinsdag 23 april t/m vrijdag 3 mei 2019 (incl. Koningsdag) 
Hemelvaart donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019 
Tweede Pinksterdag maandag 10 juni 2019 
Zomervakantie maandag 8 juli 2019 t/m vrijdag 16 augustus 2019 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_7/Van_de_rector


 

Pax Unplugged 2017 

Komt dat zien! Op 20 december staat de akoestische avond Pax Unplugged weer op 
de planning. Op deze sfeervolle avond zullen leerlingen hun beste beentje voor 
zetten om een mooi optreden te geven. De voorgaande edities waren een groot 
succes en wij verwachten dit nu ook.  
 
Gezien de aanmeldingen zal het een prachtige avond worden, vol variatie! Dit alles 
vindt plaats op de Pax vmbo locatie aan de Mr. Van Coothstraat 34 in Druten.  
 
De inloop is vanaf 19:00 en om 19:30 begint het programma. Wij hopen u allen te 
zien! 
 

Film over Land van Maas en Waal 

De korte film Avondland, die afgelopen voorjaar in Maas en Waal is opgenomen, wordt op vrijdag 15 december a.s. 
voor het eerst op de Nederlandse televisie vertoond. Klik hier voor meer info. 
_____________________________________________________________________________________ 
P A X   J U N I O R 

Sint bij Pax junior 
 
Op vrijdag 1 december kwam Sinterklaas bij het Pax Junior op 
bezoek! Alle leerlingen werden het 4e lesuur verzocht om naar 
de aula te komen, en je kon zien dat er al wat leerlingen 
zenuwachtig waren, want niet alle leerlingen zijn altijd even 
lief… Sinterklaas en zijn pieten beelden een verhaal uit over 
het de middelbare schooltijd van onze Sint zelf (lang, lang, 
geleden) en toen werden alle nieuwe docenten gevraagd om 
een liedje te zingen. Lees verder … 
 

_____________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   H A V O / V W O  

Loopbaanoriëntatie havo/vwo 
Havo en vwo 3:  
De derde klas leerlingen zijn bezig met hun profielkeuze traject. Op 18 januari 2018 gaan we met vwo 3 leerlingen 
naar de universiteit van Tilburg voor de profielkeuze dag. Lees verder … 
 
Havo en vwo 4: 
Havo 4 leerlingen zijn gestart met hun loopbaan oriëntatie traject in de bovenbouw. Zij hebben dit jaar 4 
activiteiten, waarvan wij er 3 op school organiseren. Wij vragen van uw zoon/dochter om minimaal 1 open dag zelf 
te organiseren.  Lees verder … 
 
Vwo 5:  
Het handelingsdeel voor vwo 5 leerlingen bestaat uit 3 activiteiten. Voor leerlingen uit vwo 5 is het  handig om te 
gaan meelopen met een studie. Voor een meeloopdag of proefstudeer dag kan uw zoon/dochter zich opgeven via 
de website van de betreffende hogeschool of universiteit. Voor een meeloopdag of proefstudeer dag kan vrij 
gevraagd worden bij de decaan. 
Voor open dagen zie ook het overzicht bij de downloads van dedecaannet, of studiekeuze123.nl  
 

https://rn7.nl/nieuws/film-over-land-van-maas-en-waal-op-npo3
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_7/Sint_Pax_junior
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_7/LOB_havo/vwo_3
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_7/LOB_havo/vwo_4


 

Havo 5 en vwo 6: 
Op 22 november jl.  is er een voorlichtingsavond geweest over het examentraject en over kiezen, studeren en 
financiën door een voorlichter van de Wageningen Universiteit. De powerpoints vindt u op onze schoolwebsite bij 
havo/vwo afdeling onder het kopje examen. 
 

De definitieve lijst met Numerus Fixus  (studies met selectie) studies 
staat bij de downloads van dedecaannet. 
 
De aanmelddatum voor deze studies is voor 15 januari 2018. 
Aanmelden via Studielink met een DigiD met SMS controle. 
 
Zie verder het boekje "aandachtspunten examenleerlingen havo 5 en 
vwo 6" voor specifieke informatie over aanmelden van een studie. Uw 
zoon of dochter heeft dit in zijn/haar bezit. 
 
Zijn er vragen of onduidelijkheden, dan kunt u contact opnemen met 
f.kerkhof@paxchristicollege.nl 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   V M B O  

Nieuws decanaat vmbo 

Inschrijven vervolgonderwijs:  
Veel leerlingen uit klas 4 zijn inmiddels ingeschreven! Goed om te zien dat er al veel leerlingen een keuze hebben 
kunnen maken. Voor diegenen die graag nog wat begeleiding hebben in het keuzeproces; Kom langs voor een 
afspraak! 
 
Meeloopdagen voor de leerlingen uit klas 4 vmbo:  
Een mooie gelegenheid om van dichtbij kennis te maken met een opleiding is het doen van een meeloopdag. Voor 
de opleidingen van ROC Nijmegen en Helicon Nijmegen vindt u de meeloopactiviteiten op www.kiezenopmaat.nl of 
op hun eigen websites (www.roc-nijmegen.nl of www.helicon.nl).  Lees verder … 
 
Beroepenavond Pax Christi College:  
Op dinsdagavond 23 januari 2018 is de Beroepenavond voor klas 3 
vmbo bij het Pax Christi College. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur 
zullen er mensen uit het beroepenveld vertellen over hun 
functie/beroep. 
 
Daarnaast zijn de ROC ’s en Samenwerkingsverbanden als Bouw 
Rivierenland, De Technische en Vakopleiding Techniek 
vertegenwoordigd. 
 
Dit is een verplichte avond voor de leerlingen uit klas 3 vmbo.  
Ook ouders zijn welkom, evenals leerlingen uit klas 4 vmbo. 
Informatie over deze avond volgt nog, maar noteer de datum vast 
in uw agenda! 
 
Gea van Dijk, decaan vmbo (aanwezig op dinsdag, donderdag en 
vrijdag) G.vandijk@paxchristicollege.nl 
 

mailto:f.kerkhof@paxchristicollege.nl
http://www.roc-nijmegen.nl/
http://www.helicon.nl/
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_7/Meeloopdagen_klas_4_vmbo
mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl


 

_____________________________________________________________________________________ 
V M B O 

Actie voor het Glazen Huis Maas en Waal 

 

 
 
Worstjesactie van de Denktank op woensdag 22 november jl. 
om geld op te halen voor het goede doel het Glazen Huis Maas 
en Waal en om activiteiten mogelijk te maken die de pauzes 
aantrekkelijk maken voor onze leerlingen.  
 
Het was een groot succes! 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Activiteiten  

De jaarplanningen voor vmbo en havo/vwo treft u 
aan op onze website: Klik hier 
 

Krantenartikelen 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax: 
Klik hier 
 

 
  

  

        KLIK HIER           KLIK HIER               KLIK HIER              KLIK HIER 
 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2015-2016
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_schooljaar_2016-2017/Krantenartikelen_2016-2017
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

