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V A N  D E   R E C T O R 

 

Beneden-Leeuwen 
Nu alle feestelijkheden in Druten rond de heropening van 
de beide locaties achter de rug zijn, ligt de focus vooral op 
Beneden-Leeuwen. Volgende week wordt het definitieve 
ontwerp van het gebouw en de openbare ruimte rondom 
het gebouw definitief vastgesteld. De komende weken 
buigen het college van burgemeester en wethouders en de 
gemeenteraad zich hierover. Na instemming kunnen we in 
het voorjaar 2018 aan de slag. Er zijn 5 aannemers door de 
eerste ronde van de aanbesteding gekomen. Lees verder … 

 

TechLokaal  

Deze week heeft u in de 
media kunnen vernemen 
dat de gemeente Druten 
heeft besloten het nieuwe 
TechLokaal in Druten voor 
drie jaar te ondersteunen 
met een subsidie van 

totaal € 100.000. Dat is een heel mooi gebaar waar 
we heel dankbaar voor zijn. Na de Kerst neemt het 
TechLokaal definitief haar intrek in de locatie Pax 
vmbo in Druten. In de loop van het voorjaar verhuist 
het lokaal in Beneden-Leeuwen van het Gebouw De 
Strang achter het Gemeentehuis naar de locatie Pax 
junior aan de Akkerstraat. In de jaren 2018-2020 
willen we er een zelfstandige organisatie van maken 
die gedragen wordt door het basisonderwijs (SPOM), 
het voortgezet onderwijs (Pax) en de gezamenlijke 

ondernemers van Maas en Waal. Deze hebben een 
stuurgroep gevormd waarvan ook de Rabobank deel 
uitmaakt. 
Samen gaan we een leerlijn ontwerpen voor 
techniekonderwijs van 4 – 18 jaar. Omdat daar 
binnen onze school voor leerstromen en docenten bij 
betrokken zijn, nemen we daar de tijd voor. Om de 
mensen van het TechLokaal in staat te stellen daar 
tijd in te steken voor ontwikkeling en professionalise-
ring, draagt de gemeente Druten hier fors aan bij. 
Daarbij is een bedrag inbegrepen voor de verhuizing. 
De gemeente West Maas en Waal draagt al langer bij 
aan het TechLokaal en heeft laten weten dit de 
komende jaren te continueren.  
Op de nieuwssite van Nijmegen is eveneens aandacht 
geschonken aan het TechLokaal.  
Klik hier om dit item te openen.  

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_4/van_de_rector
http://www.n1.nl/het-technolokaal-maas-waal-krijgt-twee-afdelingen/nieuws/item?996522


 

______________________________________________________________________________________________ 

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

Jaarvergadering woensdag 15 november 2017 
 
Op woensdag 15 november a.s. is de jaarvergadering van de Oudervereniging. Deze vergadering vindt plaats op de 
locatie Pax vmbo aan de Mr. Van Coothstraat 34 te Druten en begint om 19.30 uur. Nadere details treft u aan in de 
bijlage bij dit Ouderbulletin. De geplande thema-avond voor 15 november wordt uitgesteld. Nader bericht hierover 
volgt t.z.t. in het Ouderbulletin. 
______________________________________________________________________________________________ 
V M B O 

Londenreis vmbo-t 
 
Wij zijn erg blij dat onze leerlingen vmbo-t weer heelhuids terug zijn vanuit Londen. We hadden daar nog even 
goed over nagedacht. Naar nu blijkt was dat de juiste beslissing. Hieronder treft u een foto aan.  
Klik hier voor meer foto’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groep 1en 2 bij de hoofdingang van voetbalstadion Arsenal 

______________________________________________________________________________________________ 
H A V O | V W O 

Decanaat havo/vwo november 2017 
 
Hoe kunt u uw zoon/dochter helpen bij de studiekeuze? 
 
Het Pax Christi College heeft een website waar alle informatie te vinden is omtrent kiezen, opleidingen, open 
dagen, links etc. www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net 
 
Iedere leerling vanaf de derde klas tot het examenjaar werkt op deze website. 
De derde klas maakt opdrachten om meer duidelijkheid te krijgen over de profielkeuze. De bovenbouw leerlingen 
maken een portfolio met opdrachten rondom hun studiekeuze. U kunt als ouder op deze website kijken en 
informatie zoeken. Hoe meldt u zich hiervoor aan? Lees verder … 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_4/Londenreis_t3
http://www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net/
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_4/Decanaat_havo/vwo


 

Uitwisseling vwo-5 en 6 met Gesamtschule Goch  

 
 
Op 4 oktober 2017 was het zover, de uitwisselingsstudenten van de Gesamtschule uit Goch in Duitsland kwamen 
richting het Pax in Druten. Zij werden deze ochtend warm ontvangen met thee, koffie en koekjes om vervolgens 
een kennismakingsrondje te maken. Hierna hebben we een aantal lessen gevolgd, tevens was de voertaal van deze 
hele middag Nederlands. Na deze leerzame middag gingen de uitwisselingsstudenten met hun maatje mee naar 
huis. ‘s Avonds werd er een filmavond georganiseerd in Boven-Leeuwen waar iedereen present was. Het was een 
geslaagde avond. Voor meer foto’s klik hier …  
 
______________________________________________________________________________________________ 
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.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_4/Goch
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/

