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______________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Een debatwedstrijd met de gemeenteraad 

 
Woensdagmiddag 27 november jl. was het debat tussen 
leerlingen van Pax en een aantal gemeenteraadsleden van de 
gemeente West Maas en Waal in het stadhuis in Beneden-
Leeuwen. De jury bestond uit wethouder Bert van Swam, 
afdelingsleider havo Thijs Blijdenstein en oud-leerling  
Thomas Steenkamp. 
  
Gemeenteraadsleden en leerlingen van Pax bleken zich goed te 
hebben voorbereid op de 3 stellingen: 
 
Stelling 1: mijn gemeente moet een vuurwerkvrije zone worden 
Stelling 2: de verkoop en het bezit van lachgas in de openbare 
ruimte moet in mijn gemeente worden verboden 

Stelling 3: de kiesgerechtigde leeftijd voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor provinciale 
staten moet verlaagd worden naar 16 jaar 
  
Anne Kappert, docent Nederlands op Pax havo/vwo, had met het debatteam hard gewerkt.  Onze debaters, 
afkomstig uit de 2e t/m de 6e klas, waren niet alleen inhoudelijk goed voorbereid, maar bleken kundige en 
vaardige sprekers die onverschrokken de verbale strijd aangingen met de gemeenteraadsleden. Zij kregen met zeer 
ervaren gemeenteraadsleden te maken, waaronder wethouder (en oud-leerling) Sander Bos bij, die de kunst 
verstond een aantal goed getimede grappen te plaatsen. 
  
Over het algemeen waren de leerlingen korter van stof dan hun opponenten, maar niet minder overtuigend.  
Het gebruik van wetenschappelijke onderzoeken was aan beide kanten indrukwekkend te noemen. 
Dit was een debat op niveau. Hulde! De leerlingen gingen verdiend met de beker huis. Zij bleven staan voor hun 
zaak die ze met verve wisten te verdedigden. Zie ook het krantenartikel uit de Maas en Waler. 

https://www.paxchristicollege.nl/Media/download/48022/20191204+-+MW+-+Leerlingen+Pax+winnen+debat+met+raadsleden.jpg?


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Classic Night op de Pax 
 
Sinterklaas is terug naar Spanje en de kerstperiode komt snel dichterbij. 
Op 12 december a.s. openen we met de Classic Night ons culturele 
jaarprogramma. Het belooft een gezellige, sfeervolle "kerstavond" te 
worden. Het is een akoestische avond dus zonder microfoon.  
Het programma begint om 19.30 uur en u bent vanaf 19.00 uur van 
harte welkom voor die gezellige samenzijn. De gratis kaartjes zijn te 
verkrijgen op de diverse recepties van de vestigingen. 
 
Tot volgende week donderdag! 
De Buiten Les Commissie 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Geslaagd Juniorsymposium “Maas en Waal: 
verleden, heden en toekomst” 
In de afgelopen periode hebben de tweede klassen (vwo) deel genomen aan het Juniorsymposium ‘Maas en Waal: 
verleden, heden en toekomst’. Het symposium werd georganiseerd in nauwe samenwerking met de projectgroep 
Grote Werken.  
 
Het beoogde doel was leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met diverse perspectieven op 
de geschiedenis en toekomst van het Land van Maas en Waal. Hierbij was er vooral aandacht voor het bedenken 
van goede onderzoeksvragen en deze uit te werken door gebruik te maken van diverse bronnen als gastsprekers, 
rondleiders op locatie en online materiaal. Ook ontvingen de leerlingen van Peter Deurloo het recent verschenen 
boekje Grote Werken Junior als naslagwerk. 
 
Na de plenaire opening door gastsprekers in D’n Bogerd vertrokken de leerlingen in kleine groepjes naar zes 
verschillende betekenisvolle locaties. De opbrengsten werden in D’n Bogerd door leerlingen aan elkaar 
gepresenteerd. We kijken terug op een geslaagd project dat komend schooljaar zeker een vervolg krijgt. 
Klik op de link voor de aftermovie: https://www.youtube.com/watch?v=dVpuocEoQJs&feature=youtu.be  
 
Martijn Vermeulen, leraar geschiedenis 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dVpuocEoQJs&feature=youtu.be


 

Bezoek van Sinterklaas aan Pax havo/vwo 
 
Op de valreep heeft Sinterklaas toch weer een bezoek gebracht aan Pax havo/vwo. In de late ochtend van 5 
december heeft de goedheiligman zoveel mogelijk klassen bezocht en getrakteerd op wat lekkers.  
 
Ondanks zijn strakke tijdschema, vond de Sint nog tijd om de pepernotenwedstrijd in de pauze te leiden.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E 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://paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2019-2020
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/

