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V A N   D E   R E C T O R 

Slagingspercentages 2019 – tijdvak 1 
Het blijft een spannende dag, de dag van de examenuitslagen. Er stond een prachtige foto op de cover van De 
Maas en Waler met de rode loper al uitgerold. Woensdag jl. was het zover. Het digitale programma dat ook wij 
gebruiken om de uitslagen vast te stellen, had een storing waardoor de cijfers verkeerd uit de computer rolden. 
Gelukkig plannen wij secuur en zijn onze medewerkers niet zo snel van hun stuk, waardoor de dag van de uitslag 
zonder problemen doorgang kon vinden.  

 
      klik   hier voor het volledige krantenartikel. 
 
Hieronder de slagingspercentages. 
Van de 466 eindexamenkandidaten zijn er 376 in één keer geslaagd. Onze hartelijk felicitatie! Ze stuiterden 
woensdag over de rode loper, zoals de foto in De Gelderlander gisteren liet zien. Gezien de cijfers verwachten we 
dat het merendeel van de leerlingen die voor een herkansing opgaan zal slagen. Dan komen we uiteindelijk op 
ca. 89% geslaagden. Dat zou heel mooi zijn! We wensen deze leerlingen alle succes bij de voorbereidingen! 
 
Examenuitslag 2019   12-06-19 

 aantal geslaagd afgewezen  
 kandidaten 1e termijn 1e termijn  
     Totaal Pax 466 376 90 80,7% 
          Vmbo BB 61 56 5 91,8% 
Vmbo KB 75 55 20 73,3% 
Vmbo TL 130 110 20 84,6% 
     Totaal  Vmbo 266 221 45 83,1% 
          

http://www.paxchristicollege.nl/Media/download/47433/20190613+-+DG+-+Via+de+rode+loper+de+school+in%2C+artikel+compleet.pdf?


Havo 127 95 32 74,8% 
Atheneum 62 50 12 80,6% 
Gymnasium 11 10 1 90,9% 
Vwo 73 60 13 82,2% 
 Totaal  Havo/Vwo 200 155 45 77,5% 

Met name vmbo-basis en vmbo-theorie hebben het goed gedaan. Naar verwachting komen die op respectievelijk 
97% en 91% uit in tijdvak 2. 
Vwo ook goed, met nu 81% en uiteindelijk waarschijnlijk 89%. Volgend jaar weer boven de 90%? 
Havo heeft de laatste jaren hele mooie percentages gehaald en valt nu wat tegen: 75%. Waarschijnlijk wordt dat 
86% in tijdvak 2. 
Bij vmbo-kader valt het echt nog het nodige te winnen: 73%. Dat wordt in tijdvak 2 waarschijnlijk 87%. Onze 
historie en ambitie ligt rond 95%. 
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A L G E M E E N 

BHV
Op 3 en 4 juni jl. hebben onze BHV’ers weer met veel enthousiasme 
deelgenomen aan de jaarlijkse herhalingscursus. Na het volgen van 
deze herhalingscursus is de BHV ploeg weer volledig op de hoogte 
van de nieuwste technieken en wetgeving op het gebied van eerste 
hulp, brandbestrijding en ontruiming. Daarmee zijn we voor nu en 
aankomend schooljaar verzekerd dat er op een correcte en veilige 
manier “wanneer nodig” actie wordt ondernomen. 

André van Tiem, hoofd facilitaire zaken 

Foto’s Pax Gala 2019
De foto’s van het Gala 2019 kunt u vinden op het ouder- en leerlingenportaal onder dashboard/foto’s 2018-2019. 
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P A X   H A V O / V W O 

H1A op bezoek in het TechLokaal
Innovatieve techniek, programmeren en ontwerpend leren zijn overal, ook bij biologie. Daarom hebben de 
leerlingen van klas H1A in samenwerking met het TechLokaal enkele technische toepassingen ontworpen bij het 
thema ‘Planten’. Leerlingen konden kiezen uit vijf verschillende opdrachten, waarmee ze twee maal twee uur bezig 
zijn geweest in het TechLokaal.  



 

Onder begeleiding van enthousiaste en deskundige vrijwilligers van het TechLokaal ontstonden er mooie 
ontwerpen. Groepjes gingen aan de slag met de micro:bit om een plantje te laten praten: D.O.R.S.T. als er water 
nodig was, of een kloppend hartje als de plant tevreden was. Lees verder … 
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D I V E R S 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://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-17
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/

