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V A N   D E   R E C T O R 

Examenuitslagen 2019 – tijdvak 2 
Vrijdag zijn de examenuitslagen van tijdvak 2 vastgesteld. Hieronder de definitieve aantallen en percentages. 
 
 
 Aantal  

kandidaten 
 
Geslaagd 

 

    
Totaal Pax 466 413 89% 
    
Vmbo BB 61 58 95% 
Vmbo KB 76 64 84% 
Vmbo TL 130 115 88% 
    
Totaal vmbo 267 237 89% 
    
Havo 128 112 88% 
Atheneum 61 54 89% 
Gymnasium 10 10 100% 
Vwo 71 64 90% 
    
Totaal havo/vwo 199 176 88% 
 
 
Deze definitieve uitslagen zijn grotendeels in overeenstemming met onze verwachtingen na de uitslagen van 
tijdvak 1. Hier en daar zijn ze nog iets beter. Met name de kandidaten van de havo en vmbo-t hebben zich goed 
hersteld.  
Bij vmbo-kader doen we er volgend jaar nog een flinke schep bovenop. 
 
Dit zijn mooie uitslagen waar we trots op mogen zijn en waar we leerlingen, ouders en hun docenten mee mogen 
feliciteren. 
 
Van alle 466 kandidaten is schoolbreed 89% geslaagd. Dat is een mooie uitslag waar we trots op mogen zijn en 
waar we leerlingen, ouders en hun docenten van harte mee feliciteren! 



 

_____________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Stapavond voor ouders op de Kaaij 
In het kader van een voorlichtingsavond over uitgaan, alcohol en opvoeding, 
nodigen IrisZorg en De Kaaij u uit voor een stapavond op De Kaaij (onder de 
oude Waalbrug) in Nijmegen. Deze vindt (na succesvolle eerdere edities) dit jaar 
2 x plaats en wel op dinsdag 9 juli en donderdag 5 september 2019, beide 
avonden van 19.00 tot 21.30 uur. Lees verder …. 

Mooie prestatie 

De leerlingen van VSO de Kom hebben de afgelopen weken technieklessen gevolgd op de afdeling BWI. 
Met extra inzet en onder begeleiding van de heren Baltussen, Koç en Van Beuningen zijn de leerlingen erg 
enthousiast gemaakt voor techniek. Ook de leerlingen hebben genoten; 
 
De klassenassistenten Els Joosten en Pascalle Straaten schreven onderstaand bedankje: 
“Wat een leuke leerzame weken hebben wij gehad in het grote, spannende, uitdagende BWI technieklokaal met 
veel aparte werkruimtes op het Pax onder de leiding van de heren Baltussen, Van Beuningen en Koç. 
 

Les krijgen van mannen, werken met echte materialen en 
machines en moeilijkere opdrachten. Dit was voor ons echt 
uitdagende techniek en niet alleen handvaardigheid! Wij 
hebben ervan genoten en er veel van geleerd!  
 
Helemaal TOP zou het zijn als we dit het volgend schooljaar 
weer kunnen doen en dan het liefst in samenwerking met 
de Pax leerlingen. BEDANKT!! 
 
Thomas, Jelle, Flynn, Kim, Noa, Caylinn, Bradley, Thijs, Kias, 
Delénn, Zoë en Jens. 

 
Wij, als begeleiders, vonden het een mooie uitdaging voor onze leerlingen om gebruik te mogen maken van jullie 
professionaliteit, inzet en goed uitgeruste BWI-lokaal. We zijn blij met de tips die we mochten ontvangen. Hier 
kunnen we mee aan de slag.” 
 
Els Joosten, Pascalle Straaten, klassenassistenten VSO De Kom / Locatie, PCC Druten. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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-18
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/

