
 

 
 
 
 
 
 

Welkom Pauze sport Waarom moeten we  Nieuws vanuit het 
 panna voetbal Nederlands leren?  decanaat havo/vwo 
  Dat kunnen we toch al? 
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______________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Welkom! 
Deze week is het de tweede keer dat u als ouder een officieel schrijven van ons ontvangt. Dinsdag ontving u al een 
brief over de definitieve aanbesteding en bouw van onze praktijklokalen in Beneden-Leeuwen als onderdeel van het 
IKC. Volgende maand gaat de eerste paal de grond in en over ongeveer een jaar kan de nieuwbouw in gebruik worden 
genomen. Er ging een lang proces aan vooraf. Het was echt een kwestie van lange adem. Het voordeel van die jaren 
is, dat we in die periode met de scholen, besturen en de gemeente West Maas en Waal samen lastige hobbels 
hebben genomen. Daardoor hebben we elkaar goed leren kennen en is de onderlinge band verstevigd en daar moet 
je het uiteindelijk toch van hebben in een tijd van krimp: Pax verbindt … 
 

Ook de ouders en leerlingen zien het kennelijk wel zitten in 
Beneden-Leeuwen, want we mochten van de beide 
bassischolen De Leeuwenkuil en De Wijzer meer brugklassers 
noteren: 59. Dat waren er vorig jaar 42 en dat in een tijd van 
krimp! Die krimp verloopt op de drie locaties verschillend. In 
Beneden-Leeuwen is de grootste al krimp achter de rug.  
De afgelopen 5-6 jaren zakten we daar van in totaal zo’n 350 

leerlingen naar 255 leerlingen dit schooljaar. De komende jaren blijft dat ruim boven de 200 leerlingen. In Druten zakt 
het aantal leerlingen nog wel, maar minder dan een aantal jaren geleden was berekend. Daarbij zakt het aantal 
leerlingen havo/vwo weer minder hard dan op het vmbo. 
  
We zijn erg blij dat we vorig week 350 inschrijvingen hadden voor de nieuwe brugklas. Dat is vrijwel gelijk aan de 
prognoses en daar komt de komende weken nog wel iets bij is onze ervaring. Dank voor het vertrouwen! 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Open Dag 
 
Van een bezoekster uit Bergharen kregen wij een bedankje voor de 
puzzelkubus en de leuke Open Dag. 
 
Zie de foto hiernaast. 
 



 

______________________________________________________________________________________________ 
V M B O 

Pauze sport panna voetbal 
Het is vrijdag 23 februari 2018. In een stampvolle zaal 3 op 
het Pax vmbo staan de leerlingen klaar. In de troostfinale 
neemt Scott Broeder het op tegen Jip Verweijs. In een 
spannende pot wint Scott uiteindelijk in de verlenging, 
Brons! Jip heeft zich goed geweerd! Dan begint de finale. 
Esmat Skeik uit K3B trekt de trukendoos open en daagt Kay 
van Koolwijk (K1B) uit. Er volgt een mooi doelpunt achter het 
standbeen van Esmat, 1-0! Deze stand blijft lang staan tot 
het moment dat Kay uit het niets een panna uitdeelt en 
meteen erna scoort! Ineens staat het 3-1 voor Kay! Hij lijkt 
dan ook op weg naar het goud.  
Het tempo van de wedstrijd gaat omhoog en Esmat haalt 
alles uit de kast. Na een mooie actie scoort Esmat ook de 
aansluitingstreffer: 2-3!  Lees verder ….    Van links naar rechts: Esmat, Nisa, Scott en Kay 
 
 

Rode loper 

Op maandag 5 februari zijn we met alle derde klassen Kader naar Amsterdam geweest voor het evenement ‘Stap op 
de Rode Loper!’. Stap op de Rode Loper! maakt leerlingen enthousiast voor lezen en literatuur.  Het project laat de 
leerlingen kennismaken met schrijvers, acteurs, verhalenvertellers, striptekenaars, regisseurs en dichters. Tijdens 
deze dag hebben de leerlingen op verschillende locaties in Amsterdam workshops gevolgd en schrijvers geïnterviewd. 
Hieronder een kleine impressie van de dag. Wij vonden het in elk geval zeer geslaagd! Klik hier voor de foto’s 
 
 

Bedrijfsbezoek aan Global Paint 

Wij zijn met onze klas naar Global Paint gegaan. We hebben daar een rondleiding gekregen van Roy & Henny en we 
hebben daar best wel veel geleerd. Ze hebben ons verteld en laten zien hoe Global Paint in elkaar zit. Er is een 
gebouw in Beneden-Leeuwen en ook zelfs in Curaçao. Na een korte inleiding kregen we ook nog een rondleiding door 
de fabriek. We hebben gezien hoe verf gemaakt wordt van grondstof tot eindproduct. Ook op de afdelingen planning 
en administratie zijn we geweest  en we kregen daarna ook nog een goodiebag van Global Paint. Het was daar leuk en 
leerzaam! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_12/Panna_voetbal
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_12/Rode_loper


 

Waarom moeten we Nederlands leren? 
Dat kunnen we toch al? 
 
Waarom moeten wij eigenlijk Nederlands leren? Dat 
wordt vaak gevraagd tijdens de lessen Nederlands. 
Leerlingen zien vaak het nut van dit vak niet in. Dat is 
begrijpelijk op deze leeftijd. 
Toch horen we in de media telkens weer hoe 
belangrijk het is om goed te kunnen formuleren. 
Om het Nederlands levend te maken, hebben we 
besloten om het solliciteren heel erg 'echt' voor ze te 
maken.  

Tijdens de lessen hebben de leerlingen d.m.v. 
opdrachten uit het boek nagedacht over welke 
vaardigheden je moet beschikken om een baantje bij 
de Jumbo te hebben. Veel van hen hebben tenslotte al 
een baantje bij een supermarkt of elders. 
Vaardigheden als beleefd en vriendelijk de klant te 
woord staan en betrouwbaarheid kwamen voorbij. 
Lees verder … 

_____________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O 

Nieuws vanuit het decanaat havo/vwo 
Mocht uw zoon/dochter een tussenjaar willen nemen dan is de website www.tussenjaarkenniscentrum.nl wellicht 
een interessant startpunt. 
 
Mocht uw zoon/dochter overwegen om in België geneeskunde te gaan 
studeren, dan is de open dag van de universiteit van Antwerpen zaterdag 
10 maart en zaterdag 21 april 2018 interessant.  
Met infosessies over de opleiding, er is gelegenheid om met professoren 
en studenten te praten. Vooraf inschrijven is verplicht via 
www.uantwerpen.be/geneeskunde-gezondheidswetenschappen. 
Daarnaast organiseert de studentenvereniging EMSA in het voorjaar van 
2018 workshops als voorbereiding op het toelatingsexamen arts. 
Inschrijven kan via www.uantwerpen.be/geneeskunde-
gezondheidswetenschappen.  
 
Lees verder … 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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_12/Nederlands
http://www.tussenjaarkenniscentrum.nl/
http://www.uantwerpen.be/geneeskunde-gezondheidswetenschappen
http://www.uantwerpen.be/geneeskunde-gezondheidswetenschappen
http://www.uantwerpen.be/geneeskunde-gezondheidswetenschappen
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_12/Decanaat_havo/vwo
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/

