
 

 
 
 
 
 
 

Van de rector Pax Toneel: Profielwerkstuk- Wie is de Mol op 
 ‘Tiptoe through presentatiedag het Pax 
 the Tombstones’   
 

 

                               10 21 | 2 | 2020 
_______________________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Twee weken geleden was het jaarlijkse eindexamenconcert van de bovenbouw vwo. Het was weer een feest: na 
een half jaar hard werken zetten de muziekleerlingen weer een spetterende show neer voor een vakkundige jury 
en een volle zaal. Onze complimenten voor de examenkandidaten! 
 
Op donderdag 30 januari streden 6 basisscholen uit de regio tegen elkaar in de finale van de jubileum-editie van 
het Trivianttoernooi. Basisschool De Oversteek ging er met de beker vandoor na een spannende finale. Zie ook het 
stukje uit De Maas en Waler (klik hier).  
 
Vandaag hebben de vmbo-leerlingen hun rapport meegekregen, de havo/vwo 
leerlingen krijgen het tweede rapport 15 april mee. Alle ouders hebben inmiddels 
een mail gekregen in verband met de inschrijving voor de ouderavonden op 16 en 
17 maart a.s. De inschrijving sluit vrijdag 6 maart. 
 
Er breken drukke tijden aan, in het bijzonder voor onze eindexamenleerlingen. Er is veel aandacht van onze kant 
om deze leerlingen goed voor te bereiden en de kans op slagen zo groot mogelijk te maken. Uiteindelijk zullen ze 
het zelf gaan doen!  
 
Eerst is er nog de carnaval, een ‘ventiel-feest’ om even uit het alledaagse te stappen en je binnen grenzen anders 
te gedragen en van een andere kant te laten zien. Voor wie meefeest veel plezier gewenst, voor alle anderen, en 
indien van toepassing, een fijne vakantie gewenst. De tijd vliegt, we gaan op weg naar de laatste loodjes van dit 
schooljaar! 
 
Ton Diepeveen, rector a.i.  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Pax Toneel: ‘Tiptoe through the Tombstones’  
Op 12 en 13 maart is het weer zover, dan brengt Pax Toneel een nieuw stuk op de planken. Ditmaal is er gekozen 
voor de komische thriller ‘Tiptoe through the Tombstomes’. 
 
‘Mortimer Crayle, een schurkachtige notaris en zijn secretaresse Zoë nodigen de laatst overgebleven leden van de 
familie Tomb uit op het familielandgoed ‘Monument House’ om over de verdeling van hun erfenis te praten.  

https://www.paxchristicollege.nl/Media/download/48290/20200205+-+MenW+-+Oversteek+wint+Trivianttoernooi.pdf?


 

 
Crayle echter wil het landgoed zelf in zijn bezit krijgen. Daarvoor moeten wel eerst alle 
rechthebbenden uit de weg worden geruimd. Of hem dat zal lukken?’ 
 
Tien leerlingen van het Pax Christi College zijn het hele schooljaar aan het repeteren 
geslagen om een fantastische voorstelling op de planken te brengen. Samen hebben 
ze de uitdaging aangenomen om allemaal een grote rol te spelen en buiten hun 
comfortzone te treden. Daarnaast zijn er tien leerlingen en oud-leerlingen die hun 
steentje hebben bijgedragen achter de schermen om een topproduct neer te zetten.  
Lees verder … 
 

 
 

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers 
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus 
voor ouders van pubers.  
 
De cursus start op: woensdag 4 maart van 19:00 uur tot 21.00 uur. De cursus 
bestaat uit zes bijeenkomsten op de woensdagavond (niet in de vakantie) 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris of 
Ronald van Goethem  van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: 
j.warris@meervoormekaar.nl of r.vangoethem@meervoormekaar.nl   
 
Lees verder …  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Vanuit het decanaat 

ROC Nijmegen organiseert informatieavonden voor ouders. Hieronder vindt u de uitnodiging; 
 
Informatieavond voor ouders/verzorgers 
ROC Nijmegen verzorgt informatieavonden, speciaal én alléén voor ouders/verzorgers met een kind op 
vmbo/mavo-3/4 of havo-3/4/5.  
  
Tijdens de avond krijg je onder andere informatie over: 

• Het mbo in het algemeen 
• Onze school en onze 150 beroepsopleidingen 
• Studentbegeleiding 
• Financiering van een mbo-studie (inclusief gastspreker van DUO) 
• De rol die je als ouder speelt tijdens het studiekeuzeproces 

Je kunt uiteraard vragen stellen tijdens de presentaties, maar ook achteraf kan je 1-op-1 alles vragen wat 
je nog wilt weten, aan de sprekers en een student.  
  
Praktische informatie  

• Dinsdag 3 maart 
• Van 19.00 tot 21.00 uur 
• Locatie Campusbaan 6 in Nijmegen 
• Deelname is gratis 
• Aanmelden via onze website 

 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-10/Pax_Toneel
mailto:j.warris@meervoormekaar.nl
mailto:r.vangoethem@meervoormekaar.nl
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-11
https://www.roc-nijmegen.nl/locaties/campusbaan
https://www.roc-nijmegen.nl/ouderavond


 

Skills Talents 

Op woensdag 12 februari 2020 hebben leerlingen van het vmbo 
deelgenomen aan het provinciale kampioenschap van Skills Talents. 
Met 4 teams is hard gestreden voor een plek in het team van 
Gelderland: de “Gelderland Giants”. Deze teams hebben ieder op 
hun vakgebied laten zien wat ze in hun mars hebben. Helaas heeft 
de harde strijd geen plek opgeleverd in het team van Gelderland, 
maar trots kunnen wel zijn! En deze leerlingen nemen een mooie 
ervaring mee voor de toekomst en naar hun eindexamens. 
Bedankt voor jullie deelname! Foto-impressie: 
https://photos.app.goo.gl/Rc8PaogWbjFbN1o46 
 
 
 

Bezoek Rijksmuseum 

Eind januari hebben de leerlingen van 3 vmbo een zeer geslaagd bezoek gebracht aan het Rijksmuseum te 
Amsterdam. Aangemoedigd door het Ministerie van Onderwijs, die als belangrijk doel heeft alle leerlingen van het 
VO bekend te maken met ons cultureel erfgoed, hebben nu ook onze leerlingen al het moois van de Gouden Eeuw 
kunnen bekijken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nadat de leerlingen op school een voorbereidende les hadden gekregen kon de rit naar Amsterdam beginnen. In 
het museum werden de leerlingen ontvangen door gidsen die hen in kleine groepjes een rondleiding gaf. Deze 
gidsen wisten, door met al hun voelsprieten onder de huid van de leerlingen te kruipen, veel bewondering en 
verbazing op te roepen voor al de pracht en praal. Na het bezoek werd het programma op school afgesloten met 
een verwerkingsopdracht. 

Zelf verwachtte ik van elke leerling tenminste enkele variabele minuten van spontane verbazing, maar er was 
duidelijk meer. Gezien de hoeveelheid leerlingen die heeft aangegeven het een interessante kennismaking te 
vinden, mag ik concluderen dat het een zeer geslaagde kennismaking met de kunst van de Gouden Eeuw was.  
Volgend jaar gaan we weer. 
 
R. Vermeire, docent kunstvakken. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FRc8PaogWbjFbN1o46&data=02%7C01%7C%7C89eef8c7b10247fdf20008d7afd5bfe0%7C061df08a0c144846b45f5e3d5b1f2a1c%7C0%7C0%7C637171204893263867&sdata=xFkVYqpdOwXY1hYaAW9JRBZ61KNgaNNyOvEBYqIZTz4%3D&reserved=0


 

Globaland 
Op woensdag 22 en donderdag 23 januari hebben de 
eerstejaars leerlingen van Pax vmbo en Pax junior 
meegedaan aan het project Globaland. Het project staat 
in het teken van een virtuele wereld die Globaland heet. 
De situatie in Globaland is niet goed. Zo is er bijvoorbeeld 
slecht onderwijs, slechte infrastructuur en er zijn 
verschillende milieuproblemen. De taak aan de leerlingen 
is, door middel van het uitvoeren van opdrachten, 
Globa’s te verdienen. Globa is de munteenheid van 
Globaland. Deze Globa’s kunnen de leerlingen dan 
gebruiken om de problemen in hun land op te lossen.  
De opdrachten die de leerlingen kregen waren divers.  
Zo mochten de leerlingen bijvoorbeeld een rap of een lied maken, een toneelstuk opvoeren of een verhaal 
vertellen door middel van een bouwwerk met Lego. De opdrachten gaan over wereldwijde problemen zoals 
oneerlijke handel, vluchtelingenproblematiek, honger, armoede en discriminatie. Het doel van de opdracht is om 
de leerlingen een eigen kijk en mening te laten vormen op de actuele problematiek en bewustwording te creëren 
van armoede en onrecht in de wereld. Lees verder ….  
 

Praktijkles biologie  
Docent ilja Doedel heeft in 3 & 4 Vmbo basis de theorie naar de praktijk gebracht bij het hoofdstuk organen.  
Door de organen in het echt te zien gaat het bij de leerlingen meer leven. En het is natuurlijk ook wel een beetje 
spannend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Profielwerkstukpresentatiedag 10 februari 2020 
Maandag 10 februari jl. presenteerden de examenkandidaten van Pax 
havo/vwo hun profielwerkstuk.  
 
Iedere eindexamenkandidaat havo/vwo maakt een profielwerkstuk. Dit 
werkstuk is een onderdeel van het eindexamenprogramma. Het 
profielwerkstuk wordt gezien als een 'meesterproef' waaruit blijkt dat 
leerlingen de kennis en vaardigheden van de vakken in voldoende 
mate kunnen toepassen. Voor het profielwerkstuk moeten leerlingen 
in tweetallen een onderwerp kiezen, onderzoek doen en dat 

verwerken in een werkstuk. Zie ook het artikel uit de Maas&Waler: Virtual Reality Trainingsprogramma 
 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-10/Globaland
https://www.demaasenwaler.nl/nieuws/algemeen/33466/vwo-leerlingen-maken-virtual-reality-trainingsprogramma


 

‘Wie is de Mol?’ op het Pax Christi College  
De eerste weken van het nieuwe jaar is Nederland weer 
compleet in de ban het spelprogramma ‘Wie is de Mol?’.  
Sinds twee jaar spelen een aantal brugklassen dit spel bij het 
vak Nederlands. Aan de hand van een aantal leerzame 
spelopdrachten gaan de leerlingen op zoek naar de saboteur 
binnen hun molteam. ‘Leerzaam’ is hierbij het kernwoord. 
Leerlingen worden uitgedaagd om in creatieve spellen hun 
nieuw opgedane kennis toe te passen en zo punten te 
verzamelen voor hun team. De mollen doen echter hun uiterste 
best om te voorkomen dat ze daarin slagen. 
 
Het fanatisme straalt er weer vanaf. Aan de hand van onder 
andere het bekende ‘Balkonspel’ van seizoen 19 worden de 
leerlingen getest op hun kennis van begrijpend lezen, spelling, 
grammatica, etc. Vanuit de wil om te winnen ontdekken ze dat 
ze eigenlijk al veel kennen en kunnen, soms meer dan ze zelf 
dachten. Er rest hen nog een vraag: ‘Wie is de Mol?’ 
 

Project ‘Genocides’ 4 vwo 
Maandag 27 januari stond wereldwijd in het teken van 
Holocaust Memorial Day. Het is de dag waarop in 1945 
Auschwitz bevrijd werd. Sinds een aantal jaren nemen in 
deze periode de vierdejaars vwo leerlingen met 
geschiedenis in hun pakket deel aan een speciaal project 
over genocides. Zo zijn er gastlessen en een excursie naar 
Nijmegen.  
 
Het project werd ingeleid door stil te staan bij de 
theorievorming rond genocides in de 20e eeuw. 
Vervolgens hebben de leerlingen zelf een onderwerp 
gekozen en onderzoek verricht. Vervolgens vond de 
aansluitende excursie naar Nijmegen plaats. Ingrediënten 
waren een rondleiding over de Jodenvervolging in 
Nijmegen, een bezoek aan het Info Centrum WO II, een 
gesprek met een overlevende van de Holocaust en tot 
besluit een bezoek aan het Regionaal Archief Nijmegen.  
 
Lees verder …  

______________________________________________________________________________________________ 
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 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-10/Genocides
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/

