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V A N   D E   R E C T O R 

Rood, wit, zilver & paars 

December is een mooie, gezellige maand. Ik zat hier gisteren 
met de roomboter nog in de mondhoeken dit stukje te typen. 
De ouders uit de oudervereniging hebben weer goed hun best 
gedaan en trakteerden alle leerlingen en personeel op een 
plakje kerstbrood. Heel mooi!  Door de jaren heen is alle 
kerstgroen gaandeweg vervangen door kunststof omdat te veel 
van onze leerlingen anders last krijgen van ogen of luchtwegen. 
Het is zo mooi, dat het nauwelijks opvalt. Ook daarbij heeft de 
oudervereniging de afgelopen jaren flink in de buidel getast om 
dat mogelijke te maken. 
 
Vorige week donderdagavond was de traditionele Classic Night 
in de aula van Pax vmbo. Geen snoeren, geen microfoons, alles 
akoestisch. Opnieuw was ik onder de indruk van het talent dat 

wij op school hebben. Het een was nog mooier, adembenemender dan het andere. Ook de afwisseling was 
prachtig: hele kleine maar haarzuivere stemmen, soms meerstemmig en af en toe een hele grote stem. Wat ik ook 
altijd leuk vind, is de ambiance van deze avond. De collega’s en leerlingen zorgen voor koffie en thee, maar ook 
kerstkransjes, warme chocolade en glühwein in een stemmig versierde en verlichte aula. Je ziet dat zowel jongens 
als meiden zich daarnaar kleden, zeer smaakvol en verzorgd met ook het haar helemaal in de plooi. Rood, wit en 
zilver overal.  Lees verder … 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Pepernoten … 
 
Voor 5 december stond een week lang een pot met 
pepernoten in de kantine van Pax vmbo en alle leerlingen 
kregen de kans om te raden hoeveel pepernoten daarin 
zaten. 
 
Lars Willems zat het dichtste bij het juiste aantal (419) en 
heeft met deze wedstrijd een broodje en een flesje drinken 
gewonnen. Gefeliciteerd Lars! 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-8


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Derde prijs bij Euregionaler Schulwettbewerb 
 
Leerlingen uit H1B en V1B hebben bij het Euregionaler Schulwettbewerb de derde prijs (€250) in de wacht 
gesleept. De leerlingen van deze klassen hadden voorafgaand aan deze wedstrijd, die georganiseerd wordt door de 
Euregio Rhein - Waal, filmpjes, stukjeS en gedichten ingestuurd die gingen over de verschillen tussen en 
overeenkomsten met onze Duitse buren. 
 
Tijdens een leuke bijeenkomst in de Stadthalle in Kleef nam een afvaardiging, bestaande uit 6 leerlingen van het 
Pax havo/vwo, deze prijs in ontvangst. 
 
In totaal hebben 24 scholen uit de Euregio meegedaan. De leerlingen konden rekenen op veel aandacht vanuit de 
Duitse en Nederlandse pers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   P A X   V M B O 

Beroepenavond dinsdag 22 januari 2019  
De jaarlijkse Beroepen- en Scholenmarkt komt er weer aan! Op dinsdagavond 22 januari 2019 geven verschillende 
beroepsbeoefenaars vanuit hun professie voorlichtingen op de locatie van Pax vmbo. Naar aanleiding van een 
oproep aan u hebben we vier mooie reacties mogen ontvangen. Fijn dat er ouders zijn die een voorlichting willen 
verzorgen!  Ook het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO)  is deze avond goed vertegenwoordigd. Een complete 
lijst met deelnemers vindt u vanaf 15 januari op de website.  
 
Voor leerlingen klas 3 vmbo (én hun ouders/verzorgers) is dit een verplicht onderdeel van het loopbaanoriëntatie 
programma. Voor leerlingen vanuit het havo die een overstap naar het mbo overwegen is dit mogelijk ook een 
interessante avond. Evenals voor de leerlingen uit klas 4 vmbo die nog wat extra activiteiten willen ondernemen 
om zeker te zijn van hun keuze voor het vervolgonderwijs. Wees allen welkom! 
 
Om te voorkomen dat er te volle voorlichtingen zijn is het fijn als er even een mailtje wordt gestuurd met daarin de 
naam van de voorlichting aan G.vandijk@paxchristicollege.nl. 

mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl


 

PSO-dagen Geldermalsen klas 2 vmbo 

 
Om kennis te maken met de verschillende profielen op 
het vmbo bezochten leerlingen van klas 2 de 
zogenaamde praktische oriëntatiedagen. Aan de hand 
van allerlei praktische opdrachten werden zij uitgedaagd 
om te kijken of de gekozen profielen bij hen zouden 
kunnen passen.  
 
Mooi om leerlingen zo gedreven aan het werk te zien. 
ROC Rivor bedankt voor de ontvangst. 
 
Voor meer foto’s en om verder te lezen: Klik hier …. 
 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   P A X   H A V O / V W O 

Examenleerlingen 

Aanmelden 
Uw zoon/dochter moet zich voor 15 januari 2019 
aanmelden voor numerus fixus studies, waarbij 
geselecteerd wordt. Aanmelden gaat via 
www.studielink.nl. Studielink is leidend in het 
aanmeldproces. Via deze website wordt uw 
zoon/dochter op de hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen rondom de aanmelding.  
 
Wacht niet tot de laatste dag met aanmelden omdat het dan erg druk is op de website en de kans bestaat dat de 
website blokkeert. Regelmatig kijken op www.studielink.nl wat de stand van zaken is, plus het controleren van e-
mails, is belangrijk. Niet tijdig reageren op e-mails, kan namelijk gevolgen hebben voor de aanmelding. 
 
Tegemoetkoming studiekosten 
Is uw zoon/dochter dit schooljaar 18 jaar geworden dan kan hij/zij een tegemoetkoming aanvragen bij de DUO. 
Dit gaat om ongeveer 112 euro per maand. Zie www.duo.nl tegemoetkoming aanvragen. Lees verder ….  

_______________________________________________________________________________________________________ 
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-8/Decanaat_vmbo
http://www.studielink.nl/
http://www.studielink.nl/
http://www.duo.nl/
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-8/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/

