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V A N  D E   R E C T O R 

Ouderavonden 

Woensdag en donderdag waren er de ouderavonden 
waar velen van u gebruik van hebben gemaakt. Vorige 
week op de vergadering van de ouderraad, was een 
flinke groep ouders te gast die hun kind hadden 
aangemeld voor de brugklas. Zij hadden gevolg 

gegeven aan de oproep van de ouderraad om een keer 
een kijkje te komen nemen. In het voorstelrondje 
kwam duidelijk naar voren dat veel ouders moeten 
wennen aan het verschil in betrokkenheid als je kind 
overstapt van het basisonderwijs naar de middelbare 
school. Dat ligt niet zozeer aan de ouders of aan de 
school maar ook aan de tiener die aan de keukentafel 
weinig loslaat over school en zijn of haar ouders ook 
liever niet te vaak op school ziet verschijnen. 
Daarnaast is de betrokkenheid van een 
groepsleerkracht natuurlijk anders dan van een docent 
die uw kind 2-3 uur in de week in de klas heeft. 
 
In het kader van mijn masterstudie bij TIAS heb ik in 
2015 een onderzoekje gedaan naar ouderbetrokken-
heid als opstapje naar mijn eindscriptie. Lees verder … 
 

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

Goede initiatieven worden beloond! 

Op vrijdag 16 maart, rond 11.30 u. is de voetbaltafel op Pax vmbo in 
gebruik genomen. Tijdens een officieel momentje werd de nieuwe 
aanwinst onthuld. In bijzijn van een afvaardiging van de leerlingen-
raad, conciërge Jolanda en een delegatie van het bestuur van de 
oudervereniging, roemde Wil van Ooijen dit mooie initiatief.  
Nadat de leerlingen het doek hadden verwijderd, moest er 
natuurlijk een potje gespeeld worden om het spel zo in te wijden. 
Het voetbalt prettig, ook doordat het exemplaar voorzien is van een 
glazen afdekplaat en een geïntegreerd balletjessysteem.  
Lees verder … 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_13/Ouderavonden
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_13/Voetbaltafel
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V M B O 

Blokstage klas 4 basis en kader 
De leerlingen van klas 4 basis en kader hebben allen een 
geweldige ervaring achter de rug met hun blokstage in week 
9 en 10. Nergens leer je zoveel als op de werkvloer. Bij Zorg 
en Welzijn Breed zijn de leerlingen op diverse plaatsen 
geweest, van horeca, kinderopvang, drogisterij, kapsalon, 
basisschool, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en 
sportschool. De stagebegeleiders op de werkvloer waren 
allen zeer tevreden over onze leerlingen en het contact met 
Pax vmbo. 

Noa als hulpkapster       Sterre als ouderenverzorgster 
 

Keuzevakken vmbo 
Met de vernieuwing van het vmbo zijn er naast de verplichte profielmodules ook keuzevakken. Hierbij kunnen de 
leerlingen zelf kiezen in welk keuzevak ze zich willen verdiepen. 
 
Met het keuzevak "Ziekenhuis" hebben we ambulanceverpleegkundige Wil Hoes binnengehaald als gastspreker die 
ook daadwerkelijk een ambulance liet komen. Tevens hebben we een bezoek gebracht aan het Anatomisch Museum 
in Nijmegen. Op deze manier worden de keuzevakken zo "levendig" mogelijk gemaakt voor de leerlingen, wat door 
hen zeer gewaardeerd wordt. 

Impressies van de ambulance en bezoek Anatomisch Museum. 
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A L G E M E E N 
 

Aanbieding NEC 

NEC hecht een grote waarde aan de verbondenheid met de 
jeugd uit de regio Nijmegen. Om deze woorden kracht bij te 
zetten bieden zij de medewerkers en scholieren/ouders graag 
de gelegenheid bieden om tegen een gereduceerd tarief 
(€7,50) getuige te zijn van een heerlijke voetbalmiddag in het 
Goffertstadion.  
 
Op maandag 2 april (Tweede Paasdag) om 14:30 uur kruist 
NEC de degens met SC Telstar. De ploeg van trainer/coach 
Mike Snoei is dit seizoen één van de verrassingen in de Jupiler 
League en bezit momenteel de vierde positie op de ranglijst. 
De wedstrijd is dus niet alleen een belangrijk duel voor NEC in 
de jacht naar promotie naar de Eredivisie, maar ook een 
topaffiche in de competitie. U kunt dus een spannend duel 
verwachten! 
 
Het bestellen van de kaarten is eenvoudig. Via de 
link www.nec-nijmegen.nl/scholen kunnen medewerkers en 
leerlingen van de school kaarten bestellen via het online 
ticketingsysteem. Er wordt via Ideal afgerekend en de kaarten 
worden direct verstuurd naar het opgegeven e-mailadres. 
 
 

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.nec-nijmegen.nl/scholen
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/

