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

Sporthal 
Gisteren is in de gemeenteraad gesproken over een nieuwe 
sporthal in Druten. De huidige locatie tegenover het 
gemeentehuis verkeert in een dusdanige deplorabele staat, 
dat nieuwbouw dringend gewenst is. Er was aanvankelijk 
een lijst van tien mogelijke locaties. Voor de zomer was 
deze al teruggebracht tot vijf, waar Pax vmbo er een van is. 
 
Er zijn gisteren 5 scenario’s gepresenteerd: 
1. Renovatie van de huidige sporthal ca € 2,5 miljoen 
2. Nieuwbouw bij Pax vmbo  ca € 7    miljoen 
3. De Gelenberg, naast het zwembad ca € 5,2 miljoen 
4. De Gelenberg + nieuw zwembad ca € 17  miljoen 
5. De Gelenberg + compact zwembad ca € 10  miljoen 
Lees verder … 
 
 

Pax verbindt … 

Dit schooljaar zijn we op de locatie vmbo gericht aan de slag 
gegaan met Positive Behavior Support. Nu we leerlingen ook 
belonen voor goed gedrag en dat wekelijks zichtbaar is via 
de beeldschermen, geeft dat een andere dynamiek in 
school. De school is daarmee nog niet bij toverslag in een 
plek geworden waar iedereen zich op elk moment weet te 
gedragen. Als je met leerlingen spreekt of een leerling 
aanspreekt die zich niet gedraagt, merk je dat iedereen 
drommels goed weet welk gedrag wel en niet door de 
beugel kan. Toen daar in december in de gesprekken met de 
teams naar gevraagd werd, heb ik ook gezegd blij te zijn met 
het traject. Zonder PBS schieten we te snel in de ‘sergeant-
modus’ en gaan we ‘blaffen en bestraffen.’ Lees verder …  

 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_9/Sporthal
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_9/Sporthal
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_9/Pax_verbindt____


 

_____________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Vakantierooster schooljaar 2018/2019 
In het vakantierooster dat gepubliceerd werd in Ouderbulletin nr. 8 stond een foutje, hieronder treft u het juiste 
vakantierooster aan. 
 

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 
 

 

Eindexamenconcert 2018 

 
 
 
 
Donderdag 25 januari is het jaarlijkse examenconcert van het 
Pax Christi College. Leerlingen met muziek in hun 
examenpakket treden dan weer op voor publiek en vakjury in 
het kader van hun schoolexamen. Bovendien exposeren 
examenleerlingen Beeldende Vorming hun werk. 
 
Dit jaar werkt het Wamelse popkoor Con Brio ook mee aan 
de avond. Zij zingen arrangementen die door de 
examenleerlingen zijn gemaakt. Ook dat is een opdracht voor 
het schoolexamen. 
 
Ieder jaar is deze avond weer een feest voor oog en oor en 
iedereen is van harte welkom. 
 
Mis het dus niet en kom op 25 januari naar de aula van de 
locatie aan de Mr. Van Coothstraat 24 in Druten. 
 
Aanvang 19.30 uur. 
 



 

_____________________________________________________________________________________ 
V M B O  

PWS vmbo: “een stukje examen in de pocket” 

Volgende week zullen tijdens de activiteitenweek de presentaties van 
het profielwerkstuk (PWS) worden gehouden. De leerlingen van vmbo 
T4 hebben de afgelopen maanden in groepjes onderzoek gedaan naar 
een onderwerp dat binnen hun sector valt. Daarnaast hebben ze ook 
een bedrijf of instelling bezocht. De presentaties zullen voor hun 
klasgenoten, begeleider en tweede begeleider gehouden worden. 
 
Het doel van het PWS is te laten zien dat de leerlingen de opgedane 
vaardigheden van de eerdere leerjaren kunnen toepassen in een 
onderzoek. Zo moeten ze leren samenwerken, organiseren, 
presenteren, plannen, nakomen van afspraken, onderhouden van het 
contact met hun begeleider. Lees verder … 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O 

Antoine Gerrits Award 
 
Een van onze leerlingen (Sophie Verwij uit H5B) doet mee aan de 
Antoine Gerrits Award. Het resultaat van haar vrije fotografie/film 
opdracht voor het vak KUBV kunt u zien via onderstaande link. Via 
deze pagina kunt u ook op haar werk stemmen. 
https://www.judgify.me/public-voting/ag-award/submission/126263 
Meer foto’s van haar zijn te zien via 
https://www.eyeem.com/u/sophie_v 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_9/Profielwerkstuk
https://www.judgify.me/public-voting/ag-award/submission/126263
https://www.eyeem.com/u/sophie_v
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/

