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V A N  D E   R E C T O R 

Coronamaatregelen 
Met inachtneming  van de RIVM-richtlijnen zijn de schoolexamens weer gestart op onze scholen. Het totale pakket 
aan toetsen dat leerlingen moeten maken is zeer kritisch bekeken en tot een minimum teruggebracht zonder 
afbreuk te doen aan de wettelijke eisen. Hierdoor is het goed mogelijk dat leerlingen toch een volwaardig diploma 
kunnen halen.  
 
Afgelopen week is een enquête uitgezet onder de ouders over het onderwijs 
zoals we dat nu weten vorm te geven. In mijn ogen is er veel bereikt en wordt er 
hard gewerkt door de docenten om de leerlingen zo goed mogelijk onderwijs te 
geven. Maar we zijn natuurlijk ook benieuwd hoe u dat ervaart, werkt uw 
zoon/dochter ook hard, overvragen we onze leerlingen of juist niet? Omdat de 
situatie nieuw is voor ons, weten we natuurlijk dat we zaken anders kunnen 
aanpakken, dat we kunnen verbeteren en effectiever kunnen worden. Vandaar 
de enquête, we zijn heel benieuwd naar alle reacties en zullen de resultaten 
spoedig aan u terugkoppelen.  
 
De laatste loodjes, ze komen eraan. Hoe precies weten we nog niet. Vanavond zal de overheid meer duidelijkheid 
geven over de hervatting van het onderwijs zoals we dat kennen, ongetwijfeld met een aantal aanpassingen. We 
houden u op de hoogte! 
_______________________________________________________________________________________________________ 
M E D E Z E G G E N S C H A P S R A A D 

Medezeggenschapsraad zoekt ouder 
Wilt u de Medezeggenschapsraad (MR) van onze school komen versterken? Dan is dit uw kans!  Wij zoeken voor 
schooljaar 2020/2021 één nieuw lid voor de oudergeleding.  
 
In de Medezeggenschapsraad zitten ouders, leerlingen en personeelsleden die gedurende een zittingstermijn van 
drie jaar meepraten en meebeslissen over de voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (het bestuur) of de 
directie van school. De MR mag over alle zaken spreken die de school aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
vrijwillige ouderbijdrage, de vaststelling van de schoolgids, een wijziging van de lessentabel of reorganisatie van de 
onderwijsstructuur. Niet onbelangrijk dus, zeker in tijden van krimp! 
 
Meer informatie over de Medezeggenschapsraad vindt u op de website van het Pax Christi College. De MR heeft 
daar een eigen webpagina. Heeft u belangstelling? Aanvullende informatie is verkrijgbaar bij de huidige MR-
voorzitter; Maikel Rubens (mike.lin@planet.nl). U kunt zich aanmelden door vóór 1 juni 2020 een mail te sturen 
naar Jeroen van Bon, voorzitter van de MR-verkiezingscommissie (j.vanbon@paxchristicollege.nl).  
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_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Vanuit het decanaat 
De open dagen en meeloopdagen bij de MBO’s zijn als gevolg van Corona voorlopig stopgezet. Maar ook hier zijn 
er allerlei mogelijkheden om toch informatie te krijgen. MBO’s bieden verschillende programma’s aan om je te 
ondersteunen bij je keuze. Zie hieronder de mogelijkheden van de MBO-opleiders in onze regio. Ben je op zoek 
naar een andere school kijk dan eens op hun website naar de mogelijkheden.  
Zoals je wellicht al hebt gehoord is ook de inschrijftermijn op geschoven van 1 april naar 1 mei. Inschrijven voor je 
vervolgopleiding dient dus voor uiterlijk 1 mei 2020 te gebeuren. Ná 1 mei 2020 vervalt het toelatingsrecht mbo. 
Het kan dan gebeuren dat je niet wordt toegelaten op de opleiding van je keuze. Ook het Digitale Doorstroom 
Dossier (DDD) dient uiterlijk 1 mei 2020 binnen te zijn.  
 
Voor vragen of opmerkingen neem gerust contact met mij op! 
Gea van Dijk, decaan vmbo: g.vandijk@paxchristicollege.nl 
 
ROC Nijmegen: 
ROC Nijmegen houdt Continue Online Open Dag. Dit houdt in: 
 
Persoonlijk contact met de voorlichter van een opleiding 
Op de website staan nu bij élke opleiding de voorlichters genoemd van die opleiding, inclusief de contactgegevens 
(email en telefoonnummer) en op welke dagen/tijden je het beste contact kunt zoeken. Ouders en leerlingen 
kunnen nu al hun vragen stellen, direct aan de juiste persoon, via het kanaal dat zij willen en op het moment dat 
het hen uitkomt. 
 
Online voorlichting 
De presentaties en video’s die normaal gezien gebruikt worden tijdens Voorlichtingsavonden en Open Dagen staan 
nu ook op de website, per opleiding. Op deze manier kunnen ouders en leerlingen toch meer informatie krijgen 
over de inhoud van de opleidingen. Veel voorlichters hebben er nu zelfs gesproken tekst aan toegevoegd of 
complete video’s gemaakt. Mooi om te zien hoe iedereen creatief met deze situatie omgaat! 
 
Video Voorlichters 
Om aan iedereen te laten weten dat wij een Continue Online Open Dag hebben, hebben wij een video gemaakt. 
Onze voorlichters doen de oproep om naar onze website te gaan, omdat je daar persoonlijk met hen in contact 
kunt komen: “Stel al je vragen aan mij!”.  
 
Voor de twijfelaars 
Als je twijfelt over je studiekeuze kun je bij hen terecht voor een adviesgesprek. Hiervoor meld je je aan op de 
website; www.roc-nijmegen. Ga naar aanvragen adviesgesprek: https://www.roc-nijmegen.nl/studiekeuze/ 
adviesgesprek. Op deze pagina laat je je gegevens achter; één van de studieadviseurs neemt dan contact met je op. 
Je kunt hem/haar al jouw vragen stellen en zij kunnen jou helpen alsnog de juiste studiekeuze te maken!   
 
ROC Rivor Tiel: 
ROC Rivor biedt de mogelijkheid van online speeddaten aan. Meer informatie is te vinden op: 
https://www.rocrivor.nl/studeren-bij-rivor/online-speeddates/. 
 
Rijn IJssel, Arnhem: 

 
Rijn IJssel organiseert op donderdag 23 april een online 
open dag van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Tijdens de online open dag is er een live talkshow met docenten en studenten, wordt er informatie gegeven en 
worden er filmpjes van verschillende opleidingen en locaties getoond.  
Er is een live verbinding met enkele van hun locaties waar live webinars worden gegeven. Leerlingen kunnen 
vooraf hun vragen stellen via opendag@rijnijssel.nl. Tijdens deze live-uitzending worden de vragen beantwoord. 
Ook kunnen leerlingen tijdens de online open dag chatten met docenten. 
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Koning Willem 1 College, Den Bosch; 
Ook zij staan klaar om je te helpen bij je studiekeuze. Via de website www.kw1c.nl kun je zelf een afspraak plannen 
voor een telefonische afspraak met de studieadviseur. De studieadviseur belt je op het afgesproken tijdstip en 
geeft je studiekeuzeadvies. Wil je geen advies, maar heb je vragen over een opleiding? Neem dan contact op via 
het contactformulier. Ook dat vind je op de website van het KW1C. 
 
ROC De Leijgraaf, Oss e.o. 
Hulp via onze WhatsApp Chatbox:  
Vanaf vrijdag 17 april kunnen toekomstige studenten via onze WhatsApp Chatbox vragen stellen aan onze 
docenten. De Chatbox is open op schooldagen van 9.00 tot 17.00 uur en 24 April om 12.00 uur sluiten we de 
Chatbox weer. Leerlingen kunnen via leijgraaf.nl/whatsapp ‘instappen’ in een WhatsApp groep naar keuze. We 
hopen dat wij uw leerlingen goed kunnen voorlichten en helpen met het maken van een goede keuze voor een 
vervolgopleiding. 
 

Schoolexamens 
Bij vmbo-t zijn de examens begonnen. Een groep van 27 kandidaten beet op 
17 april de spits af met een schoolexamen aardrijkskunde.  
 
De surveillanten hebben het makkelijk met deze onderlinge afstanden….. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Onderwijs-op-afstand door de ogen van een leerling 
Hoe ziet een gemiddelde schooldag eruit voor jou? 
We hebben thuis afgesproken doordeweeks zoveel mogelijk 
de schoolstructuur aan te houden. Ook qua bedtijden en 
gezond eten. Op vrijdagmiddag begint dan ook echt het 
weekend: chillen, lekker eten, laat naar bed.  
Op een schooldag staan we allemaal om 7.30 op, ontbijten, 
even op telefoon (TikTok enzo), aankleden en om 8.15/8.30 
beginnen we allemaal aan ons werk. Lunchtijd spreken we af 
rondom online lessen en afspraken van mijn moeder. Papa 
werkt gedeeltelijk thuis. Rond 15.00 zijn we meestal klaar en 
dan gaan we chillen. Maar ook iedere dag een online workout 
in de tuin of op de trampoline. 

Hoe ervaar je deze Corona tijd? 
Op zich gaat het goed thuis. Ik vermaak me prima en spreek en app m’n vriendinnen. Ik mis wel het echte 
afspreken. Verder is het wel chill zo. 
 
Door een leerling uit vwo-1. 
______________________________________________________________________________________________ 
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.kw1c.nl/
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/

