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V A N   D E   R E C T O R 

Aanmeldingen brugklas schooljaar 2019-2020 
 

 hv junior vmbo totaal 
vmbo-b   27 27 
vmbo-k   29 29 
vmbo-t   38 38 
havo 68   68 
vwo 55   55 
vmbo bk  25  25 
vmbo kt  27  27 
vmbo th  32  32 
havo/vwo  42  42 
totaal 123 126 94 343 
 
 
 

IKC Beneden Leeuwen: ople-
vering en sleuteloverdracht 
Donderdag 21 maart 2019 was het zover: de oplevering en de 
sleuteloverdracht van de nieuwbouw van het IKC.  
In bijna één beweging gaf de aannemer van Burgland Bouw de 
sleutel van de voordeur in handen van wethouder Bert van 
Swam. Die hield deze maar een paar seconden vast, want hij 
was er op gebrand de sleutel in handen te geven van de 
bestuurder van SPOM, Lia van Megen (foto). 
 
Het gebouw is nog niet helemaal klaar. In de komende weken 
wordt de bestrating en de helft van het schoolplein 
gerealiseerd, zodat de beide basisscholen na de meivakantie 
van start kunnen. De verbouwing van onze westvleugel, met 
een nieuwe plek voor ons muzieklokaal, een nieuwe berging 



 

aan weerskanten daarvan en de kinderdagopvang en peuterspeelzaal loopt nog door tot eind april. Pax krijgt in mei 
dan ook de sleutel van het verbouwde gedeelte. Dat gebeurt iets bescheidener dan vandaag. Rond de zomer wordt 
basisschool De Leeuwenkuil afgebroken en wordt het plein verder ingericht. Na de zomer volgt dan het park met 
een mooie waterpartij. Het is de bedoeling dat het geheel in september officieel geopend wordt. Dan is er een 
Integraal Kindcentrum gerealiseerd in Maas en Waal voor de leeftijdsgroep van 0 – 14 jaar dat uniek is voor 
Nederland. Het gebouw is meteen lekker vol, want het aantal leerlingen voor basisscholen en Pax junior is hoger 
dan verwacht. 

   



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Vakantierooster schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019 
Leste Mert donderdag 7 november (studiedag, leerlingen vrij) 

vrijdag 8 november 2019 (leerlingen en medewerkers vrij) 
Kerstvakantie  maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020 
Tweede Paasdag maandag 13 april 2020 
Meivakantie vrijdag 24 april t/m dinsdag 5 mei 2020 
Hemelvaart donderdag 21 en vrijdag 22 mei 2020 
Tweede Pinksterdag maandag 1 juni 2020 
Zomervakantie maandag 13 juli 2020 t/m vrijdag 21 augustus 2020 
 
Eén vrije dag ontbreekt in dit overzicht en dat is de maandag na de Open Dag. Zodra deze datum bekend is, wordt 
een nieuw en compleet overzicht gepubliceerd. 
 

Ziek- en betermelding van uw zoon/dochter 
Wij als school willen onze absentie-registratiesysteem zo optimaal mogelijk op orde hebben. Dit kunnen we alleen 
bewerkstelligen door elkaar zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Indien uw zoon/dochter ziek is, dan dient 
dit door u als ouders vóór 10.00 uur gemeld te worden bij de locatie waar de leerling is ingeschreven.  
Voor leerlingen in de examenklassen geldt uiteraard het examenreglement. Dit betekent dat zij zich bij een toets in 
elk geval ook vóór aanvang van de toets af  laten melden door hun ouders / verzorgers. 
 
Is uw kind weer beter? Dan te allen tijde zich weer beter laten melden bij het leerlingen-coördinaat of als ouder 
bellen naar school om dit door te geven. Ook zullen wij vanuit onze kant alert blijven op fouten in ons systeem 
 

Jack the ripper: bloedstollend en amusant 

Het Pax toneel heeft weer menig hart snel doen kloppen en 
doen overslaan met de nodige schrikmomenten. Er werd een 
heerlijk ouderwetse whodunit thriller op de planken gezet. 
 
Een knallend einde voor regisseur Menno Oosterheert, die na 
12 jaar stopt en de fakkel zal overdragen. In die twaalf jaar is 
Oosterheert het gezicht geworden van het Pax toneel en 
heeft hij vele hoogtepunten bereikt met zijn spelersgroep. 
Een van de grote verdiensten van hem was dat hij een brede 
spelersgroep wist samen te stellen waarin alle afdelingen en 
jaarlagen van de school vertegenwoordigd waren. Ook 
varieerde hij jaarlijks enorm van karakter speelstukken, van 
maatschappelijk engagement, blijspel tot moorddadige 
thrillers. Lach, bloed en ontroering wisselde elkaar af. 
 
Tot slot wist hij zijn tomeloze energie over te brengen op hele generaties acteurs. Hij wist schuchtere verlegen 
leerlingen om te toveren tot podiumbeest. 
 
Dit jaar werd Menno Oosterheert in zijn productieteam bijgestaan door Jet van Aardenne en oud-leerlingen Menno 
Smit en Merel Damhuis. Trouwe bezoekers van Pax toneel kennen natuurlijk deze namen. Lees verder ….  

http://paxchristicollege.nl/PB_2018-2019/PB13


 

 

Rijksmuseum zoekt talent 

Geschiedenisleraar van het Jaar (inzenden kan tot 28 maart 2019) 
Voor het zesde jaar op rij wordt de beste geschiedenisleraar van 
Nederland gekozen! Leraren die met hun kennis en enthousiasme 
leerlingen inspireren. Leraren die leerlingen uitdagen heden en 
verleden met elkaar te verbinden. Het Rijksmuseum wil deze leraren, 
in samenwerking met de NTR en het Nationaal Archief, belonen voor 
hun bijdrage aan het onderwijs. Lees verder … (en nomineren). 
 
Het Pax Christi College heeft al een keer de geschiedenisleraar van het 
jaar (2015) geleverd in de persoon van Martijn Vermeulen.  
 
 

Fotografiewedstrijd (inzenden kan tot 3 juni 2019) 
 
Fotografietalent in de klas? Deelnemers maken kans om samen met fotograaf 
Martijn van de Griendt een eigen tentoonstelling in het Rijksmuseum te maken. 
Tot 3 juni kunnen leerlingen hun fotoserie insturen voor de wedstrijd Document 
Nederland Junior met het thema 24/7 ONLINE/OFFLINE. Lees verder …. (en 
meedoen) 
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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 
 
 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/geschiedenisleraar?&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=20190503_EDG_VO
https://www.rijksmuseum.nl/nl/docnljr?&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=20190503_EDG_VO
https://www.rijksmuseum.nl/nl/docnljr?&utm_campaign=uitnodiging&utm_medium=email&utm_source=20190503_EDG_VO
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/

