
 

 
 
 
 
 
 

Het klopt! Samen kijken op  Kennismaken met Nieuws vanuit het 
 Pax vmbo directeur vmbo a.i. decanaat vmbo 
    
 

 

                               10 1 | 2 | 2019 
______________________________________________________________________________________________ 
V A N   D E   R E C T O R 

Het klopt! 
Januari is niet alleen de eerste maand van het kalenderjaar. Het is ook de 
laatste maand van de eerste helft van het schooljaar. Daarnaast bereiden we 
ons vanaf januari voor op de Open Dag, zaterdag 16 februari a.s. Vandaag, 
1 februari, kijk ik even terug naar de afgelopen weken. 
 
De informatieavond op 14 januari is altijd even spannend. Komen de leerlingen 
en ouders in groten getale? Hoe verlopen de presentaties? Wat vinden de 
leerlingen van groep 8 van de introductie?  Ik liep weer met veel genoegen 
rond op de drie locaties. Achteraf dacht ik: het klopt! Als ik terugkijk naar mijn 
eerste kennismaking met Pax in 2009, dan klopt het verhaal nu, 10 jaar later als 
een bus. Niet alleen omdat overal dezelfde huisstijl wordt gehanteerd. Onze missie en ons motto zie en hoor je 
overal terug. ‘Pax Christi College, paspoort voor de toekomst!’ en ‘Ontwikkel, onderzoek, onderneem’ zijn niet 
meer weg te denken. Lees verder … 
 

Samen kijken op Pax vmbo 
Het afgelopen jaar waren we niet helemaal tevreden met de examencijfers vmbo, met name voor vmbo-
kader en vmbo-t. Begin november is besloten ons opnieuw te laten ondersteunen door het Bureau Van 

Beekveld en Terpstra dat eerder zo succesvol is geweest met de resultaten 
van Pax havo/vwo. In het plan dat is voorgelegd, is opgenomen om een 
dag met een flinke groep mensen rond te kijken op de locatie. Van 8.15 
tot 15.10 uur worden er in groepjes (halve) lessen bezocht. In totaal 
worden dat enkele tientallen halve lessen. Daarbij wordt vooral gekeken 
naar wat de docent en de leerlingen in zo’n les doen. Gaat de les meteen 
van start, is er een duidelijke instructie, is het de leerlingen allemaal 
duidelijk? Hoe is de sfeer en hoe is het met de wisselwerking tussen 
leerlingen en docenten? Om 15.10 uur en 16.00 uur zijn er dan nog enkele 
gespreksrondes met leraren, leerlingen en ouders. Deze zijn daar 
inmiddels voor benaderd. Lees verder …. 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-10
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-10/Samen_kijken_op_Pax_vmbo


 

IKC Beneden Leeuwen 

Vorige week werd bekend dat de nieuwbouw in Beneden-
Leeuwen nog iets vroeger wordt opgeleverd dan gepland. Op 
vrijdag 22 maart is het al zover. Daarna komt eerst de 
inrichting, waarna de scholen er na de meivakantie 
intrekken. De kinderopvang en peuterspeelzaal komen er per 
1 augustus in. Wie de Open Dag bezoekt zal zien dat de 
westvleugel helemaal is ontruimd en grotendeels is 
afgetimmerd. Binnenkort worden de praktijklokalen voorzien 
van buitenbekleding en wordt de verbinding binnendoor 
gerealiseerd. 
Na de ingebruikname wordt het huidige gebouw van Basisschool De Leeuwenkuil gesloopt, waarna het schoolplein 
kan worden voltooid. Na de zomer komt het park met de mooie waterpartij aan de beurt. We denken het complex 
in september officieel te openen. 
 
 

Directeur vmbo ad interim 

Helaas heeft sectordirecteur Wil van Ooijen zich 11 januari opnieuw ziek moeten melden. Daarop is besloten hem 
meer ruimte te geven voor herstel en tegelijkertijd te zorgen dat Pax vmbo onder leiding van een ad interim 
directeur door kan. Er staat heel veel te gebeuren. Vorige week waren de gesprekken en de benoemingsadvies-
commissie van zeven deelnemers was unaniem van oordeel dat wij graag aan het werk gaan onder leiding van Ton 
Diepeveen. Hieronder stelt hij zich even voor. Wij wensen Wil van Ooijen veel sterkte en rust toe voor een volledig 
herstel. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Kennismaken met Ton Diepeveen interim sectordirecteur Pax vmbo 

Vanaf 25 januari ben ik tijdelijk een nieuw gezicht binnen Pax vmbo in Druten en 
ik wil me dan ook graag aan jullie voorstellen.  
 
Geboren en getogen in Arnhem begon mijn professionele loopbaan op mijn 20e 
in een achterstandswijk in Rotterdam, voor de klas. Ik heb daar met veel plezier 
gewerkt. Al vrij snel ging ik orthopedagogiek studeren naast mijn werk. In het 
Speciaal Onderwijs heb ik als groepsleerkracht met kinderen gewerkt en kreeg na 
zo’n 11 jaar voor de klas te hebben gestaan de kans om voor de overheid in grote 
landelijke projecten te werken. Zo werd ik landelijk projectleider NIVO (Nieuwe 
Informatietechnologie in het Voortgezet Onderwijs), later PRINT genoemd. 
NIVO/PRINT hadden als doel het onderwijskundig gebruik de computer in het VO 
in te voeren. Inmiddels was ik afgestudeerd in de orthopedagogiek en (later) ook 
in Bedrijfskunde.  

 
Vanaf 2001 heb ik in veel organisaties interim-opdrachten mogen doen, meestal in het onderwijs, als directeur of 
bestuurder. Als adviseur en coach deed ik ook opdrachten in de Zorg, voor gemeenten en een enkele keer voor 
bedrijven. Kortom, er is veel op mijn pad gekomen. Mijn hart ligt bij onderwijs, aan het werken met en voor 
leerlingen ontleen ik veel plezier. Als we ‘de bedoeling’ voor ogen houden kunnen we onderwijs steeds mooier en 
beter maken en leerlingen helpen bij hun groei naar volwassen en verantwoordelijke deelnemers aan de 
samenleving. Een stevige opdracht voor het onderwijs waar ik graag de schouders onder wil zetten. 



 

 

Nieuw vanuit het decanaat vmbo 
Beroepenavond 

 
Het beloofde een spannende avond te worden. Dinsdag 
22 januari kwam de weersvoorspelling uit: Sneeuw! Veel 
sneeuw, het openbaar vervoer ontregelt en veel files. 
Slechts een paar voorlichters moesten afzeggen. Sommigen 
hadden anderhalf uur nodig voor 8 km. De voorlichter van 
voor het kappersvak, een oud leerling van onze school, 
haalde haar eerste voorlichtingsronde niet. Maar mede 
door de inzet van haar vader lukte het om op tijd te zijn 
voor de andere voorlichtingsronden. Complimenten! 
 
Ook ouders moesten soms veel doorstaan om vanuit hun 
werk naar huis en door naar het Pax vmbo te komen, maar 
ook hier ging het slechts om een paar afmeldingen. En zo 
werd het toch een mooie, bedrijvige en leerzame avond.  
Dit jaar bracht onze oproep aan ouders maar liefst vijf 

voorlichters op. Wat ontzettend mooi dat u aan deze avond heeft meegewerkt. We danken natuurlijk alle 
voorlichters. U heeft onze leerlingen een kijkje gegeven in de mooie, moeilijke en belangrijke kanten van 
uw werk. Lees verder voor:  
 
• Leerlingen 4 vmbo die een economische opleiding willen doen: een hele mooie activiteit.  

Inschrijven dus! 
• Meeloopdagen ook voor Koning Willem 1 College, Den Bosch van start 
• Data Open dagen in de regio: 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
D I V E R S 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://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-10/Decanaat
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/

