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V A N  D E   R E C T O R 

Corona 
Naast het geven van onderwijs en leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de komende eindexamens hebben 
we vrijwel dagelijks te maken met nieuws over het Coronavirus.  
 
Wij hebben u de afgelopen week telkens op de hoogte gebracht van de maatregelen die het Pax Christi College 
neemt en wij raden u aan om onze website en uw mail regelmatig te raadplegen voor nieuws. 
 
Ook in deze tijd is het van belang dat wij overzicht houden over onze leerlingen. Ik verzoek u met klem om, zoals 
gebruikelijk, leerlingen ziek te melden (als dat aan de orde is natuurlijk), maar ze ook na herstel weer beter te 
melden. 
 
Ter informatie treft u bij dit bulletin een brief aan van onze bestuurder Han Elbers van de Alliantie VO inzake het 
coronavirus en voor de volledigheid treft u via onderstaande link de informatie aan van de GGD Gelderland waarin 
de meest actuele informatie voorhanden is https://ggdgelderlandzuid.nl/  
  

Samenwerking 
Het Pax Christi College maakt deel uit van een groep van 7 scholen die onder een bestuur vallen: De Alliantie VO, 
gehuisvest in Nijmegen waar 6 van de 7 scholen zijn gevestigd. In Nijmegen is ook het Rijk van Nijmegen actief, 
waartoe 6 VO-scholen behoren. Beide besturen zijn voornemens de krachten verder samen te bundelen. In 
bijgaande brief van de bestuurder van de Aliantie VO leest u hier meer over.  
 
Ton Diepeveen, rector a.i.  
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Tijdelijke stopzetting werkzaamheden JGZ op Pax 
Van de Manager Jeugdgezondheidszorg kregen wij onderstaand bericht: 
 
Momenteel is de GGD erg druk met de bestrijding van het Coronavirus. Tot nu kon de Jeugdgezondheidszorg haar 
reguliere taken nog gewoon uitvoeren. Dat lukt vanaf 16 maart helaas niet meer. De verpleegkundigen en 
doktersassistenten van onze afdeling Jeugdgezondheidszorg zijn nodig om bij te springen in de bestrijding van het 
Coronavirus. Daarom worden alle activiteiten op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 16 
maart tot nader order stopgezet. Iedereen die een afspraak met een van onze medewerkers heeft, krijgt hierover 
bericht. De verzuimspreekuren die door de jeugdartsen worden uitgevoerd gaan wel gewoon door. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fggdgelderlandzuid.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Ce981e5fea32f42c33f2108d7c59e4dd1%7C061df08a0c144846b45f5e3d5b1f2a1c%7C0%7C1%7C637195156020046301&sdata=XWVBurfm8g7f9TMg9XttTC9tOQGrMZpi2hBFiruaOdw%3D&reserved=0


 

Is er op school een situatie waarbij de inzet van de Jeugdgezondheidszorg nodig is? Neemt u dan contact op met de 
jeugdarts van uw school. 
 
We weten nog niet of de achterstanden die we gaan oplopen op een later moment kunnen worden ingehaald. Dat 
zal afhankelijk zijn van verdere landelijke ontwikkelingen en de duur van deze Coronacrisis. 
  
U begrijpt dat wij graag én het Coronavirus bestrijden én onze reguliere taken uitvoeren. We ontkomen echter niet 
aan deze noodgedwongen maatregel. Wij vragen uw begrip hiervoor. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Vanuit het decanaat 
Voor klas 4 vmbo! 
De uiterste termijn voor inschrijven op het mbo nadert! Het toelatingsrecht mbo regelt het volgende; 
 
Studenten die in september willen starten met een mbo-opleiding, moeten zich voor 1 april hebben aangemeld voor 
een mbo-opleiding. Alleen dan hebben ze recht op toelating voor de opleiding van hun keuze. Dit is geregeld in de 
‘Wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’. Iedere mbo-student die zich uiterlijk op 1 april 
aanmeldt voor één of meer beroepsopleidingen heeft het recht toegelaten te worden tot de opleiding van zijn of 
haar eerste voorkeur. 
 
Bij een aanmelding ná 1 april ben je dus niet verzekerd van een plek op de opleiding van jouw keuze.  
 
Voor alle opleidingen geldt dat er ook een Digitaal Doorstroomdossier (DDD) moet worden aangeleverd bij het 
mbo van je keuze. Heb je je aangemeld bij een opleiding, vul dan ook het DDD in en zorg voor verzending aan het 
mbo. Dit dient ook zoveel mogelijk vóór 1 april 2020 te gebeuren! 
 
Hulp nodig? 
Wanneer er behoefte is aan ondersteuning bij het kiezen van een vervolgopleiding; neem dan contact met mij op; 
Gea van Dijk, decaan vmbo (G.vandijk@paxchristicollege.nl). 
 
 

Informatie-avond over beroepen 
 
Op donderdag avond 20 februari jl. waren ouders en leerlingen 
van 2 vmbo uitgenodigd op school om ze te begeleiden in een 
keuzeproces voor de komende jaren. 
 
De leerlingen moeten een profiel kiezen voor het examen, zowel 
de theoretische leerlingen als de meer praktijkgerichte leerlingen. 
Om te kunnen kiezen moet je natuurlijk wel weten waaruit je kunt 
kiezen. Op deze avond werd informatie verstrekt over de 
verschillende mogelijkheden en mochten ouders en leerlingen 
ook een kijkje nemen in de praktijklokalen. 
  
De avond was geheel georganiseerd door onze decaan vmbo (mw. 
Van Dijk) en dat heeft zij goed gedaan. Ouders en leerlingen 
verlieten geheel tevreden weer de school. De één wist precies wat 
hij of zij gaat kiezen de ander zal nog een paar mooie 
keukentafelgesprekken voeren met zijn/haar ouders.  
Klik hier voor meer foto’s. 
 
Willem Dijkstra, afdelingsleider vmbo 
 
 

mailto:G.vandijk@paxchristicollege.nl
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-11/Beroepenvoorlichting


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   J U N I O R 

Leerlingen Pax junior in de politiek 
Van maandag 9 maart tot en met woensdag 11 maart zijn alle eersteklassers van Pax Junior op bezoek geweest in 
de raadszaal van de gemeente West Maas en Waal. De leerlingen hebben daar deelgenomen aan het programma 
“klassenbezoek@gemeentehuis”, georganiseerd in samenwerking met de gemeente West Maas en Waal en 
ProDemos.  
 
Tijdens het twee uur durende bezoek zijn de leerlingen wegwijs gemaakt op het gemeentehuis en maakten ze 
kennis met de lokale politiek. De leerlingen moesten in de huid kruipen van de gemeenteraadsleden en een 
raadsvergadering, over een te organiseren jongerenfestival, voorbereiden. Daarvoor zijn ze ingedeeld in groepen 
van verschillende groottes, niet alle partijen hebben immers evenveel kiezers. Aan de hand van een beschrijving 

van de kenmerken van hun partij moesten standpunten worden 
geformuleerd op het gebied van openbare orde, milieu, financiën en 
de inzet van lokale verenigingen. In het eerste deel werden de 
plannen door de Pax-Junior-wethouders toegelicht en werden de 
standpunten van de partijen door de partijwoordvoerders in een 
debat duidelijk gemaakt. Hierbij werden de nodige “amendementen” 
ingediend. Tijdens de schorsing van de vergadering, wat wij op 
school pauze noemen, werd er druk gelobbyd. Na de schorsing werd 
er verder gedebatteerd en werden de amendementen in stemming 
gebracht. 
 

Hierna volgde een nabespreking met wethouder Bert van Swam en raadsleden Anita Bull-de Heus en Ellen 
Jagtenberg-Poulussen, waarbij ook actuele zaken die in de lokale politiek spelen werden aangekaart door de 
leerlingen. Ook kwam het verzoek aan leerlingen om zich actief in te zetten bij het daadwerkelijk organiseren van 
een Festival voor de jeugd, waar met enthousiasme op werd gereageerd. 
Klik hier voor het artikel uit De Gelderlander 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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://www.paxchristicollege.nl/Media/download/48349/20200310+-+DG+-+Eersteklassers+zijn+voor+een+middagje+raadslid.pdf?
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/

