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V A N  D E   R E C T O R 

Eindexamen 
Op donderdag 29 maart was er het jaarlijkse VO-congres in 
Nieuwegein. Er waren dit jaar zo’n 1.100 schoolleiders bij 
elkaar. Voorzitter Paul Rosenmöller baarde nogal opzien 
door zijn oproep voor een herziening van de eindexamens, 
omdat deze enerzijds een te grote druk geven op de 
laatste maanden van het schooljaar, bij leerlingen en bij 
docenten en anderzijds te eenzijdig alleen cognitieve 
vaardigheden toetsen. Al langer vraagt hij aandacht voor 
meer maatwerk en spreiding in het onderwijs. 
  
Het is heel gezond om jezelf en anderen vragen te stellen 
over zaken die we al heel lang op een bepaalde manier 
doen. Sommige zaken zijn historisch zo gegroeid en als het 
leven en de maatschappij zich verder ontwikkelen, blijken 
zaken soms niet meer van deze tijd. Een van de hoofd-
sprekers, Claire Boonstra, heeft de afgelopen jaren niets 
anders gedaan dan dat. Waarom zitten de leerlingen in 
klassen? Waarom hebben we zo’n lange zomervakantie? 
Waarom geven we zoveel cijfers? Dat leverde hier en daar 
ergernis op maar levert ook nieuwe gespreksstof op. Dat is heel gezond. Lees verder … 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Onderzoek gezinsrelaties na scheiding 

Enkele medewerkers van de Universiteit Utrecht onderzoeken de 
gezinsrelaties na scheiding en vragen daarvoor medewerking van 
o.a. ouders van onze leerlingenen. Indien deze situatie op u van 
toepassing is en u wilt hieraan meewerken, dan kunt u contact 
opnemen via de website www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl of 

een mail sturen aan gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl. Nadere informatie treft u aan in de brochure die u via de 
aparte link in de mail bij dit bulletin kunt openen. 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_14/Van_de_rector
http://www.gezinsrelaties-na-scheiding.nl/
mailto:gezinsrelaties-na-scheiding@uu.nl
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P A X   V M B O 

Nationale week van Zorg en Welzijn 
 
Tijdens de  Nationale Week van Zorg en Welzijn zijn leerlingen van Pax vmbo warm ontvangen bij 's Heeren Loo, 
Druten. Voor veel leerlingen was het leerzaam en interessant om kennis te maken met het werken in de 
verstandelijke gehandicaptenzorg.  
 
Dit bezoek sloot ook nog eens heel mooi aan bij het programma van het keuzedeel Dagbesteding waar sommige 
leerlingen klas 4 Zorg en Welzijn voor hebben gekozen.  
 

Allereerst werden we ontvangen in Lunchcafé Pauli's, 
waar we na een mooie voorlichtingsfilm over 's Heeren 
Loo een heerlijk kopje soep kregen met een broodje 
kroket. Daarna gingen de handen uit de mouwen en 
hebben de leerlingen een uurtje meegedraaid bij de 
dagbesteding. Voor sommigen best even spannend, maar 
door de mooie verhalen van de mensen was het ijs al snel 
gebroken. Wat een mooi vak! 
 
's Heeren Loo bedankt voor jullie uitnodiging. 
 

 
 

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/

