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V A N   D E   R E C T O R 

Open Dag zaterdag 16 februari 2019 
Wij zien uit naar de dag van morgen. Het belooft een 
zonnige dag te worden. Dat zijn perfecte omstandigheden 
voor een Open Dag. 
 
Er zijn dit jaar een paar nieuwtjes in de voorlichting aan 
onze aspirant-brugklassers en hun ouders. Allereerst 
beschikken alle leerlingen in leerjaar 1 en 2 vanaf het 
komende schooljaar over een laptop via school. Eerder 
was dat voorbehouden aan de leerlingen van vmbo-basis 
en het vwo. Ingaande het nieuwe schooljaar geldt dat 
voor alle leerlingen van Pax. Daarna groeit dat verder de 
school in. Als elke leerling een laptop in de tas heeft, dan wordt het lesgeven met gebruik van ICT veel 
eenvoudiger. Langzamerhand zullen de laptopkarren uit de locaties verdwijnen. 
 
De laptop zal niet in elke les op elke locatie worden 
gebruikt. Voor de zomer zullen we per vak duidelijk 
aangeven hoe we dat bij de verschillende vakken 
gaan doen. Geregeld is de klep open en geregeld is 
deze dicht, omdat er op dat moment betere 
manieren zijn om de stof onder de knie te krijgen. ICT 
is allereerst een middel voor goed en modern 
onderwijs. Daarnaast is het ook een doel. Onze 
missie is en blijft dat het Pax Christi College een 
paspoort is voor de toekomst. Als onze leerlingen 
doorstromen naar het MBO, HBO of WO moeten ze 
ook op dat gebied vaardig zijn. 

Dan het tweede nieuwtje. Het komend jaar stapt Pax 
junior helemaal over op koersklassen. Dat zijn 
brugklassen met leerlingen van twee niveaus waarbij 
over een periode van 2 jaar de koers bepaald kan 
worden. Het juiste niveau kiezen is soms best nog 
lastig op 12-jarige leeftijd. Dat wordt in de toekomst 
dus 14 jaar. Daarmee willen we de aansluiting met 
het basisonderwijs beter maken en de kansen van 
individuele leerlingen vergroten. De overstap 
verloopt zo veel geleidelijker. De situatie in Druten 
blijft het komende schooljaar nog onveranderd. 
Het derde nieuwtje is de nieuwbouw in Beneden-
Leeuwen. Lees verder …. 
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P A X   V M B O 

Sterk Techniekonderwijs 
Via de volgende link is een interview in de uitgave Sterk Techniekonderwijs te lezen waarin onze docent BWI 
Harry Baltussen ingaat op praktijkvoorbeelden van het Pax Christi College: 
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/inspiratie/bloeiende-samenwerkingsrelaties-bij-het-pax-christi-college 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-11
https://www.sterktechniekonderwijs.nl/inspiratie/bloeiende-samenwerkingsrelaties-bij-het-pax-christi-college


Dance4life
Dance4life zet zich in voor een wereld waarin alle 
jongeren in staat zijn om gezonde seksuele keuzes te 
maken, grenzen aan te geven en een wereld waar ze 
gezonde relaties kunnen ontwikkelen. Dit jaar haalt 
Dance4life geld op voor de jongeren in Indonesië. Als 
school hebben wij een Dance4life team opgezet onder 
leiding van meneer Doedel. Dit schooljaar zullen er twee 
acties worden gehouden om geld op te halen en er 
zullen gastlessen zijn voor de leerlingen.  
Woensdag 6 februari jl. is de eerste actie van start 
gegaan. In de pauze van twaalf uur zijn er broodjes met 
knakworsten verkocht. De opbrengst wordt gedoneerd 
aan Dance4life. In week twaalf zal de volgende actie 
gehouden worden. 

PAX toneel: Jack the ripper (reminder)

Moord! Het bloed stroomt door de straten van Londen. Is er een verband tussen de 
moorden? Hoe kan de volgende moord voorkomen worden? Wie is de dader van dit 
bloeddorstige verhaal? Die vragen worden beantwoord op 21 en 22 februari. We zullen in 
de donkere avond uren het bloedstollende verhaal vertellen van ‘Jack the Ripper’.  
We kruipen in de huid van de dader, de slachtoffers en de mensen die de moord 
proberen op te lossen. Zal het ze lukken?  

Kom 21 en 22 februari kijken naar ‘Jack the Ripper’ geproduceerd door PAX toneel! 
Inloop 19:00 uur, zaal open: 19:15 uur, aanvang: 19:30 uur. 
Kaartjes kunnen sinds 11 februari jl. opgehaald worden bij de receptie. 
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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://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/

