
 

 
 
 
 
 
 

Samen op pad Profielwerkstuk- Skills Talents  Dance4life 
 Presentatiedag zorg en welzijn 
 28-2-2018 2de prijs!! 
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______________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Samen op pad 
Deze week ontvingen wij goede berichten uit Tsjechië 
en New York. Hiernaast een leuke foto van de ontvangst 
van onze leerlingen in Chotěboř, een plaatsje zo’n 125 
kilometer ten Zuid-Oosten van Praag. Ik ben supertrots 
op onze leerlingen vmbo die het aandurven om samen 
met onze docenten op pad te gaan en dan ver weg in 
een gastgezin verblijven. Gelukkig worstelen ook de 
leerlingen, docenten en gastgezinnen daar met de 
Engels taal. Dat geeft wat ontspanning en zelfver-
trouwen. En dat is precies waar we dit voor doen. Het is 
ongelofelijk goed om zo’n ervaring op te doen, om je 
over een drempel heen te zetten en in gesprek te gaan. 
Daar heb je later zoveel aan.  
‘Paspoort voor de toekomst’ zeggen we dan bij Pax. Lees verder … 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Pax Toneel 
Donderdag 8 en vrijdag 9 maart 2018 gaan de spelers van paxtoneel weer twee avondvoorstellingen opvoeren. 
Dit jaar een comedy genaamd "Het personeelsfeest". Een toneelstuk waarbij je lekker achterover kan gaan zitten en 
je 2 uur kunt laten vermaken. 
  
Het stuk gaat over een accountantskantoor waar de sfeer niet heel goed is. Iedereen is met zichzelf bezig, van 
badkamerverbouwing tot bemoeizuchtige schoonouders. De directeur is de klik met de afdeling kwijt en wordt 
verrast door het feit dat zijn secretaresse ineens vervangen is. Het begin van vele veranderingen in het bedrijf. 
Uiteindelijk wordt er een personeelsfeest georganiseerd. Een gemaskerd bal. Niemand herkent elkaar waardoor alle 
problemen vergeten worden en er verrassende dingen gebeuren. 
  
Kaarten zijn af te halen bij de recepties op de drie locaties. 
De voorstellingen beginnen om 19.30 uur in de aula van de locatie Pax vmbo aan de Meester van Coothstraat 34. 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_11/Van_de_rector


 

______________________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O 

Profielwerkstuk presentatiedag 28 februari a.s.  
 

Woensdag 28 februari a.s. is het weer zover! Op de tweede 
verdieping van de locatie pax havo/vwo presenteren de 
examenkandidaten dan hun profielwerkstuk. Je bent van 
harte uitgenodigd om te komen kijken. 
 
Iedere eindexamenkandidaat havo/vwo maakt een profiel-
werkstuk. Dit werkstuk is een onderdeel van het eind-
examenprogramma. Het profielwerkstuk wordt gezien als 
een 'meesterproef' waaruit blijkt dat leerlingen de kennis en 
vaardigheden van de vakken in voldoende mate kunnen 
toepassen. Voor het profielwerkstuk moeten leerlingen in 
tweetallen een onderwerp kiezen, onderzoek doen en dat 
verwerken in een werkstuk. Lees verder … 

 
_____________________________________________________________________________________ 
V M B O 

Dance4life 

Op woensdag 31 januari zijn 8 leerlingen en 3 docenten uit 
de onderbouw en bovenbouw van het vmbo naar de “kick-
off dag” van het project Dance4life in Amsterdam geweest. 
Zij vormen het organisatieteam op school voor dit project. 
 
Het project Dance4life brengt het thema seksualiteit bij 
jongeren onder de aandacht. Door middel van gastlessen 
en scholenacties probeert dance4life jongeren te bereiken 
over de hele wereld in zo’n 30 landen. Het is niet in elk 
land vanzelfsprekend om zo open over seksualiteit te 
praten zoals op de meeste Nederlandse scholen. 
In landen als Pakistan is het onmogelijk om hier vrij over te 
spreken, zeker als meisje of jonge vrouw. 
Dit jaar zullen er in maart/april gastlessen worden gegeven op school door medewerkers van Dance4life samen met 
twee jonge vrouwen uit Pakistan die beiden een eigen verhaal te vertellen hebben. Ook komen leerlingen van onze 
school in actie om geld in te zamelen voor Dance4life tijdens de Scholenactie 2018. 
  
Het organisatieteam is er klaar voor!!! 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_11/PWS_presentatiedag
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_11/PWS_presentatiedag


 

Skills Talents zorg en welzijn 2de prijs 
Woensdag 31 januari vertrokken we in de stromende regen 
naar Apeldoorn naar het ROC Aventus waar de Skills Talents 
voor zorg en welzijn zouden worden gehouden. Meike van der 
Zandt, Willemijn van den Hazelkamp en Daisy Visser uit Kader 
4 waren de deelnemers. 
 
Om 9.30 uur werden we verwacht en we waren keurig op tijd. 
We werden ontvangen met een kopje koffie of thee en de 
"spelregels" werden uitgelegd. 1 lokaal zou dienst doen als het 
werklokaal, waar de leerlingen hun opdrachten konden 
voorbereiden en uitwerken, in andere lokalen werden de 
praktische opdrachten uitgevoerd. Aangezien de Skills Talents 
wedstrijden erg lijken op het landelijk praktijk examen zorg en 
welzijn was het ook gelijk een prima voorbereiding hierop. 
Lees verder … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deelnemers Skills Talents zorg en welzijn 
______________________________________________________________________________________________ 
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_11/Skills_Talents
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/

