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V A N  D E   R E C T O R 

Hier is dat feestje! 
 

Gisteren fietsten de leerlingen om 12 uur naar huis 
vanwege de Derde Donderdag in September. Pax is 
onderdeel van de Alliantie Voortgezet Onderwijs voor 
Nijmegen en het Land van Maas en Waal, kortweg ‘de 
Alliantie.’ Sinds vorig jaar ruimen we aan het begin 
van het schooljaar een middag in om op een van de 
zeven scholen bijgeschoold te worden, om ervaringen 
uit te wisselen onder het genot van een gezellig 
buffet. Dat was dit jaar wat uitgebreider dan anders, 
omdat de Alliantie 15 jaar bestaat. 
 

Er is een mooie samenwerking met name op het gebied van financiën, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid en 
leerlingenzorg. Deze jaren is er meer aandacht voor onderwijs en onderwijsinnovatie. De Alliantie heeft bijna 
11.000 leerlingen en 1.200 personeelsleden onder haar hoede. Heel wat collega’s kennen elkaar, dus het was 
nuttig en erg gezellig.  Lees verder … 
 
 

Londen 
Van 10-13 oktober gaan de leerlingen vmbo 3 naar 
Londen. U zult begrijpen dat de recente aanslagen er met 
name ouders en personeel niet gerust op maken. Wij 
overleggen dit nog intern en extern en hakken daar in de 
loop van volgende week de knoop over door. Daarbij 
brengen we eerst de betrokken medewerkers, leerlingen 
en ouders op de hoogte en dan de school als geheel. 

 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_2/Van_de_rector


 

______________________________________________________________________________________________ 

A L G E M E E N 

Pax Toneel 
 
Afgelopen vrijdag 15 september was de eerste bijeenkomst 
van het Pax toneel. Ieder jaar wordt er hard gewerkt aan 
een mooi toneelstuk. Dit jaar wordt de comedy ‘Het 
personeelsfeest’ gespeeld. 
Vrijdag 22 september is de eerste spannende dag voor 
iedereen die mee wil spelen, want dan zijn de audities.  
Er zijn 29 aanmeldingen voor 20 rollen, dus dat wordt 
duimen dat je erbij zit. Lees verder … 
 
 
 

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers 
 
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren een korte cursus 
van zes avonden voor ouders van pubers.  
 

Thema’s die aan bod komen zijn:  
 
- waarom is een puber anders; 
- conflicten: noodzakelijk of nuttig en wat kun je er aan doen; 
- hoe kun je het gedrag van je puber veranderen; 
- hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft; 
- de rol van sociale media en internet in het leven van je kind; 
- alcohol, drugs: wat moet je er mee; 
- puber op vrijersvoeten; 
- wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijdstip van thuis 

komen, gamen en andere praktische zaken; 
- alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben, 

bijvoorbeeld de overgang van basisschool naar voortgezet 
onderwijs; Lees verder … 

 
______________________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O  

Werk mee aan een veilige verkeers- 
situatie bij Pax havo|vwo  
Soms brengen ouders hun zoon of dochter met de auto naar de locatie Pax 
havo|vwo. Wij vragen deze ouders niet het parkeerterrein op het 
schoolterrein op te rijden, maar hun zoon of dochter op de straat voor de 
school af te zetten. Dit voorkomt opstoppingen en een onveilige, want 
onoverzichtelijke, verkeerssituatie. 
Bovendien kunt u dan meteen doorrijden, zonder om te moeten keren op ons 
relatief kleine parkeerterrein op het schoolterrein. 
 

https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_2/Pax_Toneel
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_2/Opvoeden


 

 
______________________________________________________________________________________________ 
V M B O  

Burgerschap 
Het vak Burgerschap staat op de lessentabel vmbo 
theorie leerjaar 3. Wat houdt dit in?  
 
Bij burgerschap staan we stil bij de wereld om ons 
heen en jouw rol daarin. We gaan niet ver de 
geschiedenis in of op zoek naar het leven in 
gebieden hier ver vandaan. Burgerschap gaat 
vooral over jouw eigen omgeving en jouw rol 
hierin. 
 
In Nederland verwachten we van iedere burger een actieve houding. We willen met andere woorden dat je een 
steentje bijdraagt aan de ontwikkeling van ons land. Bij burgerschap geven we je handvatten om dat te doen. Je 
leert bijvoorbeeld solliciteren, verstandig omgaan met sociale media en nadenken over je eigen voedingspatronen. 
Om je hierbij te helpen organiseren we in de activiteitenweek interviewsessies met voedingsdeskundigen, een 
vlogger, een medewerker van een uitzendbureau en voormalig asielzoekers. 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 
 
 

https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_2/Burgerschap
http://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2015-2016
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/

