
Toespraak rector Lex van Drongelen  
bij de heropening van de beide locaties in Druten op vrijdag 6 oktober 2017. 
 
 
Een hele goede middag, geachte aanwezigen, vrienden van Pax. 
 
Een hartelijk welkom aan burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden uit Druten, West 
Maas en Waal en Beuningen, collega’s van basisscholen, collega’s van het middelbaar 
beroepsonderwijs uit Nijmegen en Tiel, onze collega’s voortgezet onderwijs, onze bestuurder, 
bedrijven en instellingen, leerlingen, ouders en personeel . 
 
Pax verbindt ..  Dat is ons dagelijks werk in twee woorden. Ons einddoel, onze missie is meer dan het 
diploma vmbo, havo, atheneum of gymnasium. We willen er alles aan doen om onze leerlingen te 
laten slagen op de vervolgopleiding, het MBO, HBO en de universiteit. Dat lukt ons over het 
algemeen erg goed. Pax verbindt … 
 
Onze instroom is al jaren heel overzichtelijk. Jaarlijks komen zo’n kleine 400 brugklassers van zo’n 30 
basisscholen uit met name Maas en Waal naar Pax. We kennen de scholen, we kennen de 
leerkrachten en we zoeken samen naar de best plek voor elke leerling. 
 
Pax verbindt … 
 
Vandaag zijn we hier om de beide locaties in Druten feestelijk te heropenen. De laatste verbinding 
die nu is gelegd, ligt in de school zelf: de verbinding tussen onder- en bovenbouw vmbo en 
havo/vwo. 
 
De komende jaren verlaten de leerlingen in Druten de school via dezelfde deur als waardoor zij zijn 
binnengekomen. Dat is goed voor de leerling en goed voor het onderwijs. Het maakte ook een einde 
aan de gescheiden pauzes. Voortaan zit jong en oud bij elkaar. 
 
Gisteren kwam ik hier om 5 over 12 binnen. Veel storm en regen dus vrijwel iedereen zat binnen. 
Ondanks de drukte meer rust dan voorheen ook al zijn het 300 leerlingen meer. Jong en oud bij 
elkaar en door elkaar. Docenten onder- en bovenbouw naast elkaar aan het werk. De nieuwe 
inrichting van de beide locaties maakt het direct wat serieuzer vanaf de eerste dag en minstens zo 
gezellig als voorheen. 
 
Met de herinrichting kwamen we in de luxe positie om de beide locaties opnieuw uit te denken. Er 
kwamen nieuwe ideeën en mogelijkheden aan het licht. We merkten dat je dat dan voor 
verschillende groepen leerlingen ook verschillend gaat doen. Dat zult u zien als u straks ook aan de 
overkant een kijkje neemt.  
 
Dank aan alle collega’s voor het meedenken en het realiseren van de herinrichting. Dank aan onze 
architect, de aannemer en de installatiebedrijven uit de regio. De samenwerking was weer prima en 
het resultaat mag er zijn.  
 
Graag geef ik nu het woord aan onze burgemeester Lucien van Riswijk die aansluitend de 
openingshandeling zal verrichten. 
 


