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V A N   D E   R E C T O R 

Techniek 
Deze week hadden we op Pax vmbo directeur Cees 
Ravestein van de grote werf in Deest op bezoek. Pax had 
samen met 8 andere VO-scholen en ROC Nijmegen 
technische bedrijven gevraagd een subisidie-aanvraag 
voor Sterk Techniek vmbo van 5,2 miljoen voor de jaren 
2020-2023 te willen ondersteunen door cofinanciering.  
De bedrijven in de regio Maas en Waal en Nijmegen 
hebben daar positief op gereageerd en we verwachten 
deze zomer de subsidie binnen te halen, waardoor er 
meer geïnvesteerd kan worden in techniek. We willen 
samen een omslag bereiken om daarmee meer leerlingen 
naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Dat willen we doen 
door eigentijds, aantrekkelijk onderwijs in modern 
uitgeruste lokalen. Innovatieve techniek neemt daar mede door de inzet van het TechLokaal een steeds grotere 
plaats in, maar de traditionele techniek blijft de komende decennia heel belangrijk, met name in Maas en Waal en 
het Rivierengebied. Lees verder …. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
V A N   D E   M R  

Er is een plaats vrij in de M.R. Wie wil? 
Er valt weer wat te kiezen voor ouders van de Pax, tenminste als er kandidaten 
zijn. In dit bericht volgt  een korte uitleg over het werk van een MR-lid en de 
procedure.  

Het Pax Christi College heeft een Medezeggenschapsraad die bestaat uit 
medewerkers (onderwijzend en ondersteunend), ouders en leerlingen. Op grond 
van de  Wet Medezeggenschap Scholen en het opgestelde reglement geldt een 
zittingsperiode van drie jaar bedraagt. Zittende leden kunnen zich opnieuw 
verkiesbaar stellen.  

Dit jaar treden als ouders af Jolanda Zondag, Mireille van Soest- Van Vught en 
Rein de Jong. Mireille stelt zich herverkiesbaar, maar Rein en Jolanda  stoppen echt. Er zijn dus in ieder geval twee 
extra ouder-leden nodig. Pax zit in een tijd van verandering. Dat leidt tot belangrijke besluiten waarover de MR 
mag meedenken en meebeslissen. Er is een goede sfeer waarbinnen schoolzaken worden besproken.  
We vergaderen zo’n 8 keer per jaar. Lees verder …. 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-16
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-16/Vacatures_MR_


 

______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Ouders en mediaopvoeding 

Een goede site voor ouders die meer willen weten over gamen is MediaNest. Dit is een website voor ouders over 
mediaopvoeding. Zie https://www.medianest.be/thema/gaming 
 
 
 

Night of the Pax 
 
Op vrijdag 7 juni 2019 op de Mr. Van Coothstraat 34  sluiten we het 
culturele Pax seizoen weer af. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 
19.00 uur is de inloop. Muziek, dans, goochel acts of wat je verder ook wilt 
laten zien, het kan allemaal. De inschrijving loopt tot 24 mei. 
 
De inschrijfformulieren liggen bij de locatierecepties of in de 
muzieklokalen. Het wordt ongetwijfeld een spetterende avond. Noteer de 
datum vast in je agenda voor een gezellige avond. Ook de examenklassen 
zijn natuurlijk van harte welkom; jullie examens zijn dan al achter de rug. 
Tot 7 juni!! 
 
De BLA-commissie 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 
 

Goede-doelenactie Dance4life 

 
 
De afgelopen weken hebben de leerlingen geld 
ingezameld voor Dance4Life.  
 
Dance4Life is een wereldwijde organisatie die middels 
lesprogramma's voor en door jongeren werkt aan het 
voorkomen van een groot gezondheidsrisico: onveilige 
seks.  
 

 
De leerlingen Pax vmbo t/m leerjaar 3 hebben naast lessen van hun mentor over dit thema een gastles gehad van 
Calvin en Lara. Zij waren de gastsprekers uit Papoea Nieuw Guinea die vertelden over hoe hun leven in Papoea 
eruit ziet.   
 
We hebben € 246,-  over kunnen maken! Met dank aan de leerlingen en docenten die acties uitgezet hebben en dit 
bedrag hebben opgehaald.  
 

https://www.medianest.be/thema/gaming


 

Even terugblikken bij Zorg en Welzijn 
De praktijkexamens voor de 4e jaars Basis en Kader leerlingen zijn inmiddels achter de rug. Nu wachten op de 
uitslag.....Spannend. Ook hiervan zijn leuke foto's maar deze mogen nog niet worden gepubliceerd. 
 
Voor de examens hebben de Kader leerlingen hun blokstage gelopen en hebben de Basis leerlingen hun lintstage 
afgesloten. Dit op diverse plekken zoals kapsalon, drogisterij, kinderopvang, ouderen- en gehandicaptenzorg, 
horeca, sport en dierenzaak. Lees verder ….  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laatste lesdag Pax vmbo 
Op vrijdag 19 april, Goede Vrijdag, zijn we met alle vierde 
klassen naar Walibi geweest als eindexamenuitje. Voordat we 
met alle klassen de bussen in gingen hebben enkele vierdejaars 
nog een ‘eindexamenstuntje’ gedaan. Onder luid getoeter, met 
spandoeken en met het sproeien van water, reden de 
leerlingen met hun tractoren over de mr. Van Coothstraat. Het 
was een prachtig gezicht! 
 
Vervolgens werden de tractoren weer geparkeerd en konden 
we, toen de bussen er eindelijk waren, vertrekken naar Walibi. 
In Walibi hebben de leerlingen genoten van het lekkere weer, 
verschillende attracties bezocht en vooral veel plezier gehad én 
wij ook! Hieronder een kleine impressie van de dag. Wij vonden het in elk geval zeer geslaagd!  
Klik hier voor meer foto’s 
______________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Laatste lesdag Pax havo/vwo 
 
 
Zie https://www.gelderlander.nl/druten/laatste-lesdag-pax-christi-voor-en-door-leerlingen-en-
zanger-kafke~ad68bf86/ 
 
Klik hier voor een foto impressie van deze dag. 
 
 
 
 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-16/vmbo_terugblikken
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-16/laatste_lesdag_vmbo
https://www.gelderlander.nl/druten/laatste-lesdag-pax-christi-voor-en-door-leerlingen-en-zanger-kafke%7Ead68bf86/
https://www.gelderlander.nl/druten/laatste-lesdag-pax-christi-voor-en-door-leerlingen-en-zanger-kafke%7Ead68bf86/
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-16/Laatste_lesdag_havo/vwo


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
D I V E R S E N 

Repair Café 28 mei 2019 

Minder spullen weggooien, geld besparen en de 
afvalberg verminderen zijn de belangrijkste 
doelen voor het Repair Café. Tijdens het Repair 
Café bieden vrijwillige vakmensen en knutselaars 
hun diensten aan en repareren kapotte spullen 
van bezoekers van het Repair Café. Dit is GRATIS! 
 
Tegenwoordig is het Repair Café van de Stichting Meerwaarde Maas en Waal ondergebracht in de eigen ruimte van 
het Tech-Lokaal Druten in Pax vmbo. De vrijwilligers van het Repair Café gaan met hun kennis, vaardigheden en 
hun gereedschap aan de slag en proberen weggooien te voorkomen.  
 
Naast kleding, huisraad en (elektrische) apparaten gaan we ons ook richten op het repareren en oplossingen van 
PC’s en bijvoorbeeld telefoons.  
 
Het Repair Café is iedere laatste dinsdag van de maand geopend tussen 15:00 uur en 17:00 uur, de eerstvolgende 
keer is dus op 28 mei. 
 

 

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/

