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V A N  D E   R E C T O R 

IKC en praktijklokalen Beneden Leeuwen 
Vandaag wordt de voorlopige gunning voor de bouw 
van het IKC en praktijklokalen in Beneden-Leeuwen 
verleend. De stuurgroep IKC heeft gisteren een besluit 
genomen over enkele besparingen die eraan bijdragen 
dat het project binnen de begroting kan worden 
gerealiseerd en de voorlopige gunning van de 
aanbesteding kon worden verleend. Daarmee gaat 
conform de standaardprocedure een periode van 3 
weken in dat andere bedrijven bezwaar kunnen maken 
tegen de voorlopige gunning. In de vierde week van 
februari neemt het College van B&W dan het 
definitieve besluit en wordt de informatie publiek 
gemaakt via een persgesprek met het College van 
B&W en de stuurgroep. Lees verder … 

 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Ontruimingsoefening Pax vmbo 
 
Op dinsdag 30 januari vond op het Pax vmbo een 
aangekondigde ontruimingsoefening plaats. Volgens 
afspraak binnen de ARBO commissie van de school 
houdt de BHV ploeg elk schooljaar twee oefeningen. De 
eerste oefening wordt van tevoren aangekondigd en 
later in het schooljaar vindt er nog een oefening plaats 
die voor alle leerlingen en medewerkers geheim is. 
 
Bij de oefening van 30 januari is gebleken dat de BHV ploeg goed op de hoogte was van het geen er moest 
gebeuren. Nadat het alarm afging waren alle bedrijfshulpverleners binnen een minuut bij het crisiscentrum van 
deze locatie (receptie)en kon de ontruiming van het gebouw direct in gang worden gezet. Lees verder … 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_10/Rector
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_10/ontruiming


 

______________________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O 

Examenconcert 2018 aaneenrijging van talent  

“Het lijkt wel of de leerlingen ieder jaar weer nog beter worden”, sprak 
een van onze wiskunde collega’s na afloop van het examenconcert. Hij 
behoort tot de trouwste bezoekers van de culturele avonden op het 
Pax en geniet zichtbaar met volle teugen. 
 
Op 25 januari was weer het jaarlijkse feestje van de examenleerlingen 
muziek. Met een enorme bevlogenheid zette zij weer een 
onvergetelijke avond neer. Waar te beginnen met het opsommen van 
de hoogtepunten van de avond? 
 
De avond startte met het ten gehore brengen van vier koorarrange-
menten die door leerlingen waren gemaakt, een opdracht die ook tot 
het pittige PTA behoort van het vak muziek. De uitvoering van de 
arrangementen was van popkoor Con Brio uit Wamel, die de 
arrangementen afgelopen weken heeft ingestudeerd. Lees verder … 

 

Havo 3 en vwo 3 
Op 18 januari zijn we naar Tilburg Universiteit geweest om de  
3 vwo leerlingen kennis te laten maken met studeren op de 
universiteit. Deze activiteit was voor de Tilburg Universiteit 
nieuw en ook voor ons. 
Voor volgend jaar hebben we wel wat verbeterpunten 
genoemd. Met name op inhoudelijk gebied was het wat aan de magere kant. Mocht deze activiteit volgend jaar 
weer ingezet worden, dan zal er meer informatie moeten komen over de studies die de universiteit aanbiedt. 
 
Verder hadden we pech met het weer, door de enorme storm kon de rondleiding over het terrein en tussen de 
verschillende gebouwen niet door gaan. Lees verder … 
_____________________________________________________________________________________ 
V M B O 

Beroepenavond 

Onze jaarlijkse Scholen- en Beroepenavond was wederom een succes. Soms voorafgaand wat morrende leerlingen 
die hun vrije avond moesten opofferen, maar daar uiteindelijk toch een goede draai aan wisten te geven. Zo zagen 
we leerlingen in hockeytenue en met voetbaloutfits bij de voorlichtingen. Het bleek gelukkig prima te combineren! 
Fijn ook om veel ouders betrokken te zien en samen met hun kind na te denken over mogelijke beroepsrichtingen 
en vervolgopleidingen. Een speciale dank aan onze voorlichters. 

 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_10/Examenconcert
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_10/Havo_3_en_vwo_3


 

Meeloopdagen 

De zogenaamde meeloopdagen bij de ROC's (Regionale Opleidingscentrum)zijn in volle gang. Leerlingen uit klas 4 
krijgen tijdens de meeloopdagen een completer beeld van de mbo opleiding van hun keuze. Voor u als 
ouder/verzorger is het natuurlijk ook goed om te weten of de vervolgopleiding past bij uw kind. We hebben 
hiervoor een reflectieformulier ontwikkeld. Bijgaand formulier kunt u gebruiken ter voorbereiding en voor een 
nabespreking. U vindt dit formulier ook op onze website onder vmbo-decaan. 
 
Voor een meeloopdag bij een opleiding op het Koning Willem 1 College kan uw zoon/dochter zich vanaf nu 
aanmelden via: https://www.kw1c.nl/media/informatie/documenten/aanmeldformulier%20meeloopdagen.pdf 
 
Bij de meeste andere ROC's zijn de meeloopdagen al gestart, de inschrijving hiervoor vindt plaats via de website. 
Lees verder … 
 

Skillstalent wedstrijd afdeling PIE 
 
Zaterdag 27 januari werden de skillstalent wedstrijden voor 
de provincie Gelderland gehouden voor de afdeling PIE. 
Voor het Paxchristi College deden Bram Roeffen, Harm 
Gubbels en Sjoerd Bos mee. Om 9.00 uur vertrokken de 
leerlingen met de heer Ariens naar het ROC Aventus te 
Apeldoorn. De wedstrijd begon om 10.30, na overleg en het 
maken van de planning konden ze aan de praktijk opdracht 
beginnen. 
 
De opdracht bestond uit het maken van een oplaadpunt 
voor elektrische fietsen en het aansturen van automatische 
verlichting. Na afloop van de wedstrijd werd een lunch 
aangeboden en werd de uitslag bekend gemaakt. We 
werden beloond met een derde plaats met een kleinst 
mogelijk verschil van 0,1 punt voor plaats 2. 
 
De leerlingen kregen een certificaat van deelname uitgereikt dat gebruikt kan worden bij het aan melden voor 
scholen en bij sollicitaties. Rond 15.10 uur waren we terug in Benden Leeuwen en konden we genieten van een 
welverdiend weekend. 
______________________________________________________________________________________________ 
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 
 

https://www.kw1c.nl/media/informatie/documenten/aanmeldformulier%20meeloopdagen.pdf
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_2017-2018/Ouderbulletin_10/Meeloopdagen
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/

