Aan ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Pax havo/vwo

Datum : juli 2018
Betreft : Boeken ophalen en eerste schooldag in het nieuwe jaar
Ref.
: MVE/SvK/U18-213 (2.4.03)

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeren wij u over het ophalen van de nieuwe boeken, de eerste schooldag en het
introductieprogramma.
Boeken ophalen
Op vrijdag 17 augustus 2018 kan uw zoon/dochter tussen 9.00 en 16.00 uur de boeken ophalen in de
gymzaal van Pax havo/vwo. Voor iedere leerling staat er een doos klaar met daarop een naamsticker.
Eerste schooldag voor de leerlingen
Dinsdag 21 augustus 2018. Verderop in deze brief leest u hoe laat het programma voor de
verschillende jaarlagen begint. Bij binnenkomst worden de lokalen bekendgemaakt.
Protocol klaswisselingen
De klassen voor het schooljaar 2018-2019 worden de komende weken ingedeeld. Veel leerlingen komen
in nieuwe klassen te zitten met andere klasgenoten. Het maken van nieuwe contacten verloopt vaak
snel, zo is onze ervaring. Wij vragen u en uw zoon/dochter daarop te vertrouwen. Om die reden worden
er de eerste drie weken van het schooljaar geen klassenwisselingen doorgevoerd. Vanaf 11 september
kunt u schriftelijk een gemotiveerd verzoek voor wisseling indienen. Slechts in uitzonderlijke gevallen is
een wisseling mogelijk, het rooster is vaak een beperkende factor. Indien nodig overleggen wij met de
zorgcoördinator voor wij een beslissing nemen over al dan niet overplaatsen.
Financiële aspecten

Vriendelijk wijzen wij de ouders/verzorgers op de financiële aspecten in de schoolgids van volgend schooljaar op
onze website. Deze wordt binnenkort gepubliceerd. Hierin staan de kosten van het komende schooljaar vermeld. Een
overzicht van de financiële aspecten kunt u ook terugvinden via http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Kosten

Wij hopen u met dit schrijven voldoende geïnformeerd te hebben en we wensen u een fijne vakantie.
Met vriendelijke groet,
Michel Vermeulen, afdelingsleider 1 en 2 h/v
Anne-Marie van de Wiel, afdelingsleider vwo 3, 4, 5 en 6
Thijs Blijdenstein, afdelingsleider havo 3, 4 en 5
Bijlage: als vermeld

Eerste schooldag Pax havo/vwo schooljaar 2018-2019
Dinsdag 21 augustus
Tijdens de eerste schooldag krijgt elke jaarlaag een programma voorgeschoteld dat bestaat uit
verschillende onderdelen:
Voor klas 1 h/v
Voor onze nieuwe brugklasleerlingen hebben we een fraai introductieprogramma samengesteld. Doel
is elkaar leren kennen en leren hoe het er op school aan toegaat. We verwachten de brugklassers
dinsdag om 8.30 uur op school. Graag allemaal een agenda en etui met inhoud meenemen (pen,
potlood en kleurpotloden). Op deze dag krijgen de brugklassers te horen hoe de rest van de week er
voor hen uitziet.
Voor alle andere jaarlagen
1. Kennismaking met klas (klas 2 en 3) of mentorgroep (klas 4, 5 en 6) en met de mentor. (Klassen- en
groepsindelingslijsten hangen in de aula.)
2. Voorlichting over het ‘verdiepingsuur voor de kernvakken’. Met ingang van komend schooljaar staat
dit vak bij alle jaarlagen op het rooster en wat is hier nu precies de bedoeling van? Wat verwachten
wij van de leerlingen en wat mogen de leerlingen van ons verwachten. Die vragen staan centraal
tijdens de presentatie die we over dit uur gaan geven.
3. Een gezellig samenzijn in de aula met een hapje en een drankje. Plus de mogelijkheid om een
mentorgroep-foto te maken.
Extra voor V5
Leerlingen uit V5 krijgen na de voorlichting over het verdiepingsuur ook een korte presentatie van de
decaan over LOB en het kiezen van een vervolgstudie.
Extra voor de examenklassen
De leerlingen uit H5 en V6 krijgen na de voorlichting over het verdiepingsuur ook een korte
presentatie van de decaan over LOB en het kiezen van een vervolgstudie.
Daarnaast hebben de examenklassen op deze dag meteen een pws-moment.
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