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V A N  D E   R E C T O R 

Uitslagdag 
Vandaag is het ‘uitslagdag’ in het voortgezet 
onderwijs. Traditiegetrouw is dit voor velen een 
spannende dag.  
Voor vandaag komt daar nog bij dat het een dag is na, 
of beter nog, in een vreemde periode waarin het 
COVID-19 virus ook het onderwijs stevig zijn greep 
heeft. Het is daardoor ook een bijzondere dag. 
 
Er is door velen van alles aan gedaan om de leerlingen 
de afgelopen periode nog zoveel mogelijk voor te 
bereiden op het schoolexamen. De meeste leerlingen 
hebben daarin zelf ook verantwoordelijkheid getoond 
en de vrijheid gebruikt om te laten zien dat 
verantwoordelijkheid dragen voor het leren heel 
gewoon is. 
 
In de huidige unieke situatie zijn we erin geslaagd maximale kansen te creëren voor leerlingen om het onderwijs 
succesvol af te ronden. Naast de leerlingen zijn het de ouders en alle medewerkers van de school die een 
belangrijke rol hebben gespeeld. De overheid heeft met aanvullende maatregelen ook een bijdrage geleverd aan 
de resultaten. 
 
We zijn ervan overtuigd dat de waarde en het belang van het diploma dat onze leerlingen ontvangen onomstreden 
is. Er is hard voor gewerkt, niet alleen dit jaar maar ook de afgelopen 4, 5 of voor sommigen 6 jaren. 
 
Vandaag de uitslag, en morgen weer vooruit kijken. Dat is onderwijs: we kijken terug op wat is geweest en leren 
onze lessen, en denken daarnaast na over wat gaat komen, de les van morgen. 
 
Voor degenen die nog even door moeten en nog een of meer toetsen te gaan hebben: succes gewenst!  
Voor onze geslaagde examenkandidaten: van harte proficiat! 
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Vakantierooster schooljaar 2020/2021 
Onlangs is het vakantierooster voor schooljaar 2020/2021 gepubliceerd op de website.  
Ter informatie treft u hieronder het rooster aan. 
 
Herfstvakantie maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2020 

Leste Mert donderdag 5 november (studiedag, leerlingen vrij) 
vrijdag 6 november werken de leerlingen thuis via Itslearning 

Kerstvakantie maandag 21 december 2020 t/m vrijdag 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie maandag 15 februari 2020 t/m vrijdag 19 februari 2021 
Tweede Paasdag maandag 5 april 2021 
Koningsdag maandag 26 april en Koningsdag dinsdag 27 april 2021 
Meivakantie maandag 3 mei t/m vrijdag 7 mei 2021 
Hemelvaartvakantie maandag 10 mei t/m vrijdag 14 mei 2021 
Tweede Pinksterdag maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie maandag 19 juli 2021 t/m vrijdag 27 augustus 2021 
 
 
 

Bericht van de GGD Gelderland-Zuid 
 
Beste ouders, verzorgers, 
 
We leven in bijzondere tijden. Tijden die veel vragen van u als ouder/ verzorger. De GGD is er ook nu voor u. Wij 
zijn er uiteraard voor de coronavragen. Maar ook de Jeugdgezondheidszorg werkt door in aangepaste vorm.  
Niet alle geplande gezondheidsonderzoeken kunnen wij uitvoeren. Wij hopen op uw begrip. 
Toch kan het juist nu fijn zijn gebruik te maken van onze dienstverlening. Heeft u vragen of zorgen over de 
(mentale)gezondheid, vaccinaties of opvoeding van uw kind? Neem dan gerust contact op met ons. 
 
Hoe bereikt u ons? 
Via onze website vindt u veel informatie, onder andere over corona en de aangepaste dienstverlening. 
U kunt via Jeugd & Opvoeden naar de pagina jeugdgezondheidszorg voor betrouwbare opvoedinformatie. 
Wij zijn rechtstreeks te bereiken via onderstaande contactgegevens: 
Ramona Tielkens, Jeugdarts, rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl . Afd. Jeugdzorg 088 1447111 
Warden Wolfert, jeugdverpleegkundige, wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl . Afd . Jeugdzorg 088- 1447111 
 

75 jaar vrijheid van Maas en Walers 
 
Samen met leerlingen van het Pax Christi College heeft Toon van Gelder een boekje 
samengesteld met ooggetuigenverslagen van mensen die de bevrijding 75 jaar 
geleden in Maas en Waal hebben meegemaakt. Het allereerste idee van dit project 
was helder. We laten jongeren, in dezelfde leeftijd van de kindere van toen in de 
oorlog, verhalen vastleggen. Op die manier staan we even stil bij wat vrijheid 
betekende in die tijd. Acht kunstenaars zijn er perfect in geslaagd om zich in te leven 
in de verhalen. Met al hun creatieve gaven hebben zij er sprekende illustraties bij 
gemaakt. 
 

In dit boekje staan vijftien persoonlijke verhalen. Leerlingen van onze school zijn bij de ouderen op bezoek geweest 
en hebben de verhalen uit hun mond opgetekend. Eén van de leerlingen schreef in zijn nawoord: we gaan vieren 
dat we in vrijheid leven. Hij eindigde met de woorden: “Vergeet het niet”. 
 

https://ggdgelderlandzuid.nl/
https://jgz.ggdgelderlandzuid.nl/
mailto:rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl
mailto:wwolfert@ggdgelderlandzuid.nl


 

Resultaten enquête online onderwijs 
Resultaten enquête online onderwijs 
In april hebben 553 ouders/verzorgers de enquête ingevuld over ons onderwijs op afstand en dat is een heel mooi 
aantal. We zijn erg dankbaar voor de moeite die u allemaal heeft genomen. 
De respons was overwegend positief - jullie waren gul met complimenten! Dat is hartstikke fijn, dat geeft natuurlijk 
energie! Gelukkig was er ook opbouwende kritiek waar we wat mee konden. Lees verder … 
 

Buurtgezinnen, gezinnen voor gezinnen 
Sinds 1 maart jl. is Buurtgezinnen actief als nieuwe speler in het sociale domein in Druten. 
Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor vraaggezinnen. Gezinnen die overbelast zijn 
(vraaggezinnen) worden gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). 
 
Buurtgezinnen wil er vroeg bij zijn en voorkomen dat het in gezinnen van kwaad tot erger wordt. Buurtgezinnen 
vindt het daarom belangrijk dat zowel vraaggezinnen als steungezinnen de organisatie weten te vinden. In de 
folder die bij dit ouderbulletin is gevoegd, treft u meer informatie aan. 
 

Foto-impressie van de herstart onderwijs op school 
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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/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-13
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/

