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V A N  D E   R E C T O R 

Een nieuwe start! 
 

Vorige week ontvingen we onze leerlingen, een dagje later 
dan normaal vanwege de herinrichting in Druten.  
 
Op maandag 28 augustus kon het personeel na het 
gezamenlijk ontbijt en de jaaropening direct de handen uit 
de mouwen steken om alles in te ruimen. De week daarvoor 
was het resultaat van de grote verbouwing van Pax 
havo/vwo aan de Klepperheide goed te zien. Het is 
prachtig! De werkelijkheid was nog veel mooier dan de 
tekeningen. Maar daarna begon de grootscheepse 
verhuizing en stond alles weer vol verhuisdozen, meubilair 
en andere zaken. Het was een hele klus die de dag daarop 
grotendeels was geklaard.  
 
Om de leerlingen niet te veel te laten pendelen van Pax 
havo/vwo en Pax vmbo heeft de directie voor de zomer 
besloten vier extra lokalen te plaatsen op het plein aan de 
Klepperheide. Alle bankjes op het plein zijn herplaatst, 
zodat er geen zitplaatsen verloren zijn gegaan. 
 
Lees verder … 

 
 
 

Rookvrij 
De oudere leerlingen moesten er erg aan wennen dat de school vanaf dit schooljaar definitief rookvrij is geworden. 
Met de nieuwe Tabakswet moeten per 1 januari 2020 alle schoolterreinen in Nederland rookvrij zijn. Nu we de 
locaties hebben heringericht, heeft de directie besloten deze regel nu al in te laten gaan. De medezeggenschaps-
raad met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel was het daar roerend mee eens. 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/van_de_rector


 

Schoolplein  
Nieuw was ook, dat het de leerlingen vmbo niet meer was toegestaan het schoolplein te verlaten in pauzes en 
tussenuren. Dat was een onwelkome verrassing die de school niet in dank is afgenomen. De kwestie is uitgebreid 
uitgemeten in de media en op social media. Ruim 20 ouders hebben ons hierover per mail benaderd. Daarnaast 
nog enkele telefoontjes. Daar waren enkele steunbetuigingen bij, maar in de meeste gevallen waren ouders 
verontwaardigd en reageerden ze afwijzend. 
 
Het spijt ons dat dit op deze wijze is gegaan. We hadden daarover voor de zomer in gesprek moeten gaan met de 
leerlingen. De ouders hadden we daar beter en eerder over moeten informeren. Na een gesprek met de leerlingen 
is dat hersteld. In de bijlage bij dit Ouderbulletin licht ik dit nader toe. 
 

______________________________________________________________________________________________ 
V A N   D E   O U D E R V E R E N I G I N G 
 

Welkom van de oudervereniging 
 
Een nieuwe stap in het leven van uw kind; een 
nieuwe school, een ander gebouw of een leerjaar 
hoger. We wensen uw kind(eren) een goed 
schooljaar toe, vol leerplezier en ontwikkeling. Hoe 
gaat u dat proces als ouder nu volgen? Je loopt op 
een basisschool toch sneller naar binnen... 
 
Hoe blijft u nu op de hoogte? Allereerst door naar de 
infoavond en rapportgesprekken te gaan. De mentor 
van uw kind is bij uw vragen het eerste 
aanspreekpunt. Met deze docent kunt u persoonlijk 
kennis maken tijdens de eerste infoavond.   
 
Lees verder …  

______________________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O  

Informatie vanuit decanaat havo/vwo sept. 2017 
Havo 5/vwo 6: op weg naar studiekeuze of tussenjaar 
De examenleerlingen hebben dit jaar op meerdere fronten een spannend jaar, het examen, PWS, maar ook de 
vraag "wat ga ik doen na mijn havo of vwo schoolloopbaan"? Lees verder … 
 
Vwo 5: handelingsdeel LOB portpolio 
Vwo 5 leerlingen hebben geen mentor uur, zij gaan door op de oude weg, dat betekent dit schooljaar 3 activiteiten 
ondernemen voor LOB. Lees verder … 
 
Havo 4/vwo 4: mentoraat 
Havo 4 en vwo 4 leerlingen starten dit jaar voor het eerst met een mentor uur. In dit mentor uur is er aandacht 
voor schoolzaken en persoonlijke begeleiding, loopbaan oriëntatie (LOB) en burgerschap. Lees verder … 
 
Havo 3/vwo 3: profielkeuzetraject 
De havo 3 en vwo 3 leerlingen krijgen dit schooljaar te maken met de profielkeuze. Het keuzetraject begint na de 
Herfstvakantie en loopt tot april. Lees verder … 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Oudervereniging
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_1/Decanaat_havo_5/vwo_6
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_1/Vwo_5__handelingsdeel_LOB_portpolioGeef_paginanaam
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_1/havo_4/vwo_4_mentoraat
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_1/havo_3/vwo_3_profielkeuzetraject


 

______________________________________________________________________________________________ 
V M B O  

Introductie Theorie leerjaar 3 en 4 
Op woensdag 30 augustus waren alle dozen uitgepakt, tafels en stoelen weer op de juiste plaats en kon de eerste 
schooldag beginnen.  

D  e opwarmer in de gymzaal was Kennismaken en Samenwerken. Aansluitend een voorstelling van de theatergroep 
Piepschuim, elkaar leren kennen met speeddaten en met Socrative het gebouw leren kennen. Er was ook nog een 
les PBS waarin de gedragsverwachtingen verhelderd werden. PBS = Positive Behaviour Support oftewel een positief 
pedagogisch klimaat op onze school.  

De kop is er af! 

 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
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/

