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A L G E M E E N 

Communicatie naar ouders 

In voorgaande jaren ontving u om de twee weken een Ouderbulletin. Met ingang van dit schooljaar gaan we dit als 
volgt aanpassen: Vanaf heden ontvangt u iedere tweede dinsdag van de maand een Ouderinfo met relevante 
informatie voor u als ouder (voorheen Ouderbulletin). Daarnaast wordt de wekelijkse “corona-brief” voorlopig nog 
elke vrijdag verzonden. Zodra deze informatie in hoeveelheid afneemt, wordt dit opgenomen in de maandelijkse 
Ouderinfo. 
 
 

Dag van de Leraar  
Op 5 oktober jl. was de Dag van de Leraar. De afdelingsleiders van die locatie lieten hun waardering voor de 
docenten zien door hen in het zonnetje te zetten. Ze maakten een rondgang langs alle lokalen met koffie en iets 
lekkers en een applaus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Pax havo/vwo     Pax vmbo 

 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
O U D E R V E R E N I G I N G 

Jaarvergadering 

Dit jaar is er van de oudervereniging weer een echte jaarvergadering met daaraan voorafgaand de mogelijkheid 
voor ouders om langs te komen om zaken onder de aandacht te brengen of te bespreken.  
 
De jaarvergadering is op 16 november op Pax vmbo en begint om 20:00 uur. Vanaf 19.30 uur zijn er ouders 
aanwezig. U kunt ook uw opmerkingen, zorgen en ideeën insturen via oudervereniging@paxchristicollege.nl. 
 
Hartelijke groet van de oudervereniging. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Van Ellen van der Zanden 

Het schooljaar is al zo’n 7 weken oud, dat betekent dat ik al ruim 7 weken 
 locatiedirecteur van Pax havo/vwo ben. Het voelt alsof we nog maar net begonnen zijn 
en volgens mij is dat goed nieuws: nog iedere dag verwonder ik me, leer ik een nieuwe 
collega kennen en ben ik heel blij dat ik op deze mooie school mag werken. 
  
Tijdens de informatieavonden heb ik me aan een aantal ouders persoonlijk of via een 
filmpje voorgesteld. Uiteraard had ik u liever allemaal ontmoet, centraal in de aula van 
de school. Dat was vanwege de toen geldende maatregelen helaas niet mogelijk. 
Daarom via deze weg kort iets over mijzelf: 
  
Ik werk nu 20 jaar in het voortgezet onderwijs waarvan de afgelopen 10 jaar als lid van de schoolleiding. Ik ben 
begonnen als docent Nederlands, werd later afdelingsleider, vervolgens waarnemend conrector en de laatste vijf 
jaar was ik directeur van de Jorismavo in Nijmegen. En toen was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heb ik 
gevonden op Pax HV. Niet alleen een andere school, nieuwe collega’s en een andere functie, maar ook voor het 
eerst de stad uit. En ik kan u vertellen: dat bevalt me bijzonder goed. De sfeer tussen leerlingen maar ook bij 
collega’s onderling is vriendelijk en gemoedelijk. Veel collega’s zaten zelf op Pax en/of hebben hun eigen kinderen 
op school; dat is echt heel bijzonder en zorgt voor een prettige, eigen sfeer. 
  
Iets meer over mij persoonlijk: ik ben 42 jaar, woon samen met mijn vriend en onze dochter van 15 en zoon van 12 
in Nijmegen. Ik begin dus ervaring te krijgen als ouder van pubers; een interessante ontwikkeling die ervoor zorgt 
dat mijn begrip voor ouders/verzorgers bijna dagelijks groeit. In mijn vrije tijd lees ik graag, bezoek ik regelmatig 
een concert of theatervoorstelling en kook ik wel eens. Daarnaast doe ik aan hardlopen en wandelen we veel; 
zowel hier in Nederland als op vakantie in de bergen. 
  
De afgelopen weken heb ik gezien wat voor mooie initiatieven, boeiende plannen en uitdagende ontwikkelingen er 
liggen voor Pax, ik zie ernaar uit om samen met de collega’s verder te bouwen aan deze mooie school.  
 

HAN profielkeuze dag havo-3 

Door Bianca Nederhoed 

In de jaarplanner stond vermeld dat we op 22 oktober naar de HAN in Nijmegen zouden gaan voor de HAN 
profielkeuze dag. Helaas heeft de HAN besloten deze dag te annuleren omdat ze het niet verantwoord vonden 
gezien de situatie i.v.m. Corona. 
 
Als alternatief zullen we nu op 3 november met de havo-3 klassen de profielkeuzeshow gaan bekijken op school. 
Deze voorstelling van de HAN duurt ongeveer 45 minuten en zal een leuke aanvulling zijn op het programma wat 
wij vanuit het decanaat op school bieden in havo-3. Op 3 november zullen de leerlingen dit in hun rooster zien 
staan na de eerste kleine pauze. Omdat de voorstelling om 10:15 start hebben de betreffende leerlingen iets korter 
pauze.  
 

mailto:oudervereniging@paxchristicollege.nl


 

Diploma-uitreiking 

Vrijdag 1 oktober jl. was er een feestelijke bijeenkomst op de 
Klepperheide. Geslaagde examenleerlingen die voor de zomervakantie 
niet bij de officiële diploma-uitreiking konden zijn, bijvoorbeeld omdat 
ze in quarantaine zaten, werden alsnog in het zonnetje gezet. Met 
mooie woorden van de mentoren en het ondertekenen van hun 
diploma, sloten zij alsnog hun schoolcarrière op Pax af.  
 
Dank aan alle collega’s, zelfs gepensioneerd vanuit het buitenland, die 
hebben geholpen om hier een mooi feestje van te maken! 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   J U N I O R 

Even voorstellen: Maurits Badal 

Hallo ouders en verzorgers, 
 
Ik ben Maurits Badal en in de gemeente West Maas & Waal ben ik werkzaam als 
jongerenwerker en toekomstcoach. Inmiddels heb ik veel ervaring opgedaan in 
het werken met jeugdigen. Tegenwoordig ben ik vaak te vinden buiten op straat 
daar waar de jeugd te vinden is. Mijn doel is het aangaan en behouden van 
contact. Vanuit dit contact probeer ik aan te sluiten bij de leefwereld van 
jongeren en een positieve insteek te maken.  
 
Sinds kort ben ik ook aanwezig tijdens de pauze op de Pax junior. De toekomst 

zal leren welke ontwikkelingen we hier kunnen doormaken. De jongerenwerker is er voor iedereen. Zowel voor 
groepen als individuen ben ik beschikbaar. Denk hierbij aan het ondersteunen van leuke activiteiten of talent-
ontwikkeling. Maar ook voor jongeren die rondlopen met vraagstukken waar ze last van hebben of niet weten 
welke keuzes ze moeten maken. Kortom, mijn deur staat open en ik maak altijd tijd en ruimte om mee te denken! 
Wil je meer weten? Vraag het me wanneer je me tegenkomt of neem contact met me op. 
 
Maurits Badal, Jongerenwerker/toekomstcoach Sociom. Tel: 0682330110, Email: mauritsbadal@sociom.nl 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Even voorstellen: Joey Groenendijk 

Hallo ouders en verzorgers, 
 
Ik ben Joey Groenendijk en ben werkzaam als jongerenwerker van MeerVoor-
mekaar binnen de gemeente Druten en sinds kort ook binnen de Pax vmbo. 
Na een lange periode van onzekerheid, mede door Corona, is de school weer open 
en wil ik onderdeel zijn van de sfeer op school.  
Na deze lastige periode als leerling wil ik graag betrokken zijn bij de leerlingen en 
hun ondersteunen tijdens en na school d.m.v. gesprekken, activiteiten, 
huiswerkondersteuning etc. 
 
Tijdens de pauzes op dinsdag en donderdag loop ik binnen en rondom de school 
waarbij ik contact heb met de leerlingen en de school ondersteun daar waar 

mogelijk. In de toekomst kunnen we deze momenten uitbreiden met activiteiten voor de leerlingen. Mocht u 
vragen of suggesties hebben n.a.v. deze voorstel ronden dan kunt u mij contacten via 06 1934 8295 of mailen naar 
j.groenendijk@meervoormekaar.nl  
 

mailto:mauritsbadal@sociom.nl
mailto:j.groenendijk@meervoormekaar.nl


 

Nieuwbouw Pax vmbo 

Door Els Bakers 

We zijn met de gemeente Druten in overleg om het vmbo-schoolgebouw te 
vernieuwen. Ons streven is om dit in 2025 gerealiseerd te krijgen. Het 
startpunt bij een dergelijk traject is het opstellen van een Program van Eisen 
(PvE): wat hebben we nodig, waar liggen onze voorkeuren, hoe willen we 
ons onderwijs inrichten? Een werkgroep gaat samen met HEVO, een extern 
bureau dat gespecialiseerd is in dit soort vraagstukken, dit Program 
opstellen. Wij houden u op de hoogte van de voortgang. 
 
 

Schoolplein Pax vmbo 
Door Gillis Thönissen  

Het schoolplein van Pax vmbo krijgt nieuwe looks. Er is inmiddels al een mooi 
sportveldje gerealiseerd (zie het artikel over de officiële opening van dit 
sportcourt in De Gelderlander van 14-10-2021) waar de leerlingen zich in 
pauzes kunnen ontdoen van energie en lekker gezamenlijk bezig kunnen zijn. 
 
Op zeer korte termijn, waarschijnlijk al voor de herfstvakantie, zal de 
complete fietsenstalling welke nu te vinden is aan de oostzijde van het 
schoolplein (achter het sportveld) verhuizen naar het noorden (naast het CKV 

lokaal). De vrijgekomen ruimte zal onder andere benut worden om 2 kassen en kweekbakken op te plaatsen. 
Daarnaast zal er een groot grasveld met borders worden gerealiseerd waarin planten worden gezet welke de 
biodiversiteit op onze school zal vergroten. Onze eigen leerlingen gaan meewerken aan de aanleg van de tuin en de 
aanleg van de kassen.  
 
Bij BWI zijn de leerlingen al hard bezig met het maken van bekisting van betonnen bankjes. Ook is er al een 
insectenhotel opgeleverd! In de aankomende activiteitenweek zullen de biologieleerlingen hun laarzen aan moeten 
trekken. De leerlingen gaan dan onder leiding van de biologiedocenten hun eigen beplantingsplan gebruiken om de 
tuin in te richten, ze zullen dus vieze handen krijgen. Als dit geen ondernemend leren is? We houden u op de 
hoogte.  
 

Pax Lab 

Door Cynthia van den Tooren  

Wanneer jullie dit lezen is de verbouwing van ons Pax Lab 
in volle gang. Misschien vraagt een aantal van jullie zich af 
“wat is nou precies het Pax Lab?”  
 
In ons Pax Lab gaan we lessen aanbieden waarbij onze 
leerlingen kennismaken met nieuwe technologieën. 
Hierbij kun je denken aan robots die door de leerlingen 
worden geprogrammeerd, een VR bril waarbij je de wereld 
om je heen in 3D kunt bekijken, een zorgrobot die je kunt 
instellen op de wensen van een zorgvrager, met een kleine drone vliegen, een zelf bedacht product 3d printen en 
zo is er nog veel meer …  
Wij vinden het belangrijk dat al deze gadgets niet alleen leuk zijn, maar dat ze ook bijdragen aan leerzame lessen. 
Zodra het lokaal klaar is, kom dan gerust even kijken.  
 

https://paxchristicollege.nl/media/download/50007/20211014+-+dg%2C+sportcourt+pax+vmbo.pdf?


 

Buitenles wiskunde 
Menno Rakhorst geeft een buitenles wiskunde. Toen het harder ging regenen is de les verplaatst naar de aula. 

 
Lesdoel is dat leerlingen na deze les weten hoe ze een punt in 
een assenstelsel kunnen vinden met bijvoorbeeld de 
coördinaten (-3, 4). Leerlingen vinden het vooral lastig om te 
onthouden dat het eerste cijfer naar links of rechts betekent 
en het tweede cijfer omhoog of omlaag. 
Doel van deze activiteit is vooral om ze die volgorde te leren. 
Daarnaast komt het concept assenstelsel en coördinaten op 
deze manier meer tot leven en onthouden leerlingen dit 
beter. 
 
Als inleiding vertel ik dat voor de hele aarde ook een 
assenstelsel is bedacht, zodat je elke plek op aarde met 
coördinaten kunt vinden. Lees verder …  

  
 
______________________________________________________________________________________________ 
D I V E R S E N 

Informatieavond over conflicten met je kind 

Op dinsdag 19 oktober 2021 van 19.30 uur tot 21.00 uur in Wijkcentrum De Doorkijk, Langstuk 2 in Druten.  
 
Conflicten en ruzies komen in alle gezinnen voor. Met het ene kind (puber) hebben ouders bijna nooit ruzie of een 
conflict. Bij het andere kind gaat het regelmatig mis. Voor ouders /opvoeders is het soms erg lastig om daarmee 
om te gaan. Daarom organiseert MeerVoormekaar een informatieavond over hoe om te gaan met conflicten en 
ruzies in de opvoeding.  
 
De avond is vooral bedoeld voor alle ouders en opvoeders die willen weten wat te doen bij conflicten en hoe je 
kunt voorkomen dat het uit de hand loopt. Klik hier voor de flyer betreffende deze avond. 
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan bij Josien Warris j.warris@meervoormekaar.nl.  
 
 

Online ouderavond IrisZorg en Pro Persona Connect 

Iriszorg en Pro Persona Connect hebben een online aanbod om ouders te informeren over het thema alcohol, 
roken en blowen, gamen en somberheid. Voor nadere informatie en de data/tijdstippen van deze avonden 
verwijzen wij u naar de folder via deze link. 
 
 

Activiteiten  

De jaarplanningen voor Pax vmbo, Pax havo/vwo en 
Pax junior treft u aan op onze website: Klik hier 

Pax in de pers 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax:  
Klik hier 
 

KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER 

 

https://www.paxchristicollege.nl/pb_2021-2022/buitenles_wiskunde
https://paxchristicollege.nl/ouders/ouderbulletins_21/22/ob01
mailto:j.warris@meervoormekaar.nl
https://paxchristicollege.nl/ouders/ouderbulletins_21/22/ob01/ouderavond_opvoeden
https://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2020-2021
https://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Krantenartikelen
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

