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V A N   D E   R E C T O R 

Activiteitenweek 
Volgende week is de activiteitenweek vmbo. Deze is zo 
gepland mede in verband met de Leste Mert op donderdag 8 
november. De leerlingen zijn dan vrij om te gaan en te staan 
waar ze willen. Met het personeel hebben wij een studiedag 
met de lunch vrijwel geheel in het teken van de Leste Mert, 
inclusief de bijbehorende snert. Na de buitenlandreizen vlak 
voor de herfstvakantie zijn er voor havo/vwo een aantal 
reguliere lesweken gepland. 
 
De studiedag is voor beide sectoren apart op hun eigen locaties met wel de gezamenlijke lunch. Er is voor de sector 
vmbo zowel een centraal gedeelte waar onderwerpen aan bod komen die iedereen aangaan. Daarnaast is er een 
groot aantal workshops waar docenten voor hebben ingetekend. Sommige gaan over didactiek, zoals die van 
Kleppen Dicht!, een landelijk bekende organisatie hier uit Maas en Waal die docenten traint in het werken met 
onderwijs en ICT. Het gaat ook over de omgang met leerlingen en hun problemen, bijvoorbeeld faalangst. 
Daarnaast workshops die gaan over hoe je leerlingen in de juiste stand krijgt en houdt voor een goede omgang met 
elkaar en de docenten en het bereiken van goede resultaten. In de sector havo/vwo worden naast een aantal 
workshop ook Masterclasses gegeven voor eigen collega’s. We kunnen immers veel van elkaar leren? We stoppen 
op tijd, zodat er nog ruimte is voor de Leste Mert. Lees verder …. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
O U D E R V E R E N I G I N G 

Verslag jaarvergadering Ouderraad 

Op dinsdag 30 oktober is de jaarvergadering gehouden van de 
Ouderraad van het Pax Christi College. De Ouderraad vormt 
het bestuur van de Oudervereniging. De vergadering werd 
gehouden op Pax vmbo aan de mr. Van Coothstraat in Druten. 
Bij de jaarvergadering is, net als bij de reguliere vergaderingen 
van de Ouderraad, de directie van de school 
vertegenwoordigd door de rector, Lex van Drongelen.  
Lees verder … 
 
 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-5
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-5/Oudervereniging
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Özlem Yildirim secretaris 
Laura van den Heuvel penningmeester 
Orianda van den Brink, Mirjam van Gelder, Angelique Verploegen, Esther van Oijen, Charlotte Mulders, Dirk-Jan 
Remijn en Wouter van Baal zijn algemene leden van de ouderraad. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Ontruimingsoefening Pax vmbo 

Op woensdag 31 oktober 2018 vond er 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 aan-
gekondigd en later in het schooljaar vindt er nog een oefening 
plaats die voor alle leerlingen en medewerkers geheim is. 
 
Bij de oefening van 31 oktober is gebleken dat de BHV ploeg 
goed op de hoogte was van hetgeen er moest gebeuren. Nadat 
het alarm afging waren alle bedrijfshulpverleners binnen een 
minuut bij de receptie en kon de ontruiming van het gebouw 
(E+F vleugel) direct in gang worden gezet. Lees verder … 
_______________________________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   P A X   H A V O / V W O 

Loopbaanoriëntatie (LOB) 
Op 24 oktober jl. hebben we een interessante avond gehad over loopbaan oriëntatie voor ouders van havo 4 
leerlingen en vwo 5 leerlingen. 
 
Er is veel verteld over studeren in het hoger onderwijs. De verschillen tussen HBO en universiteit zijn aan bod 
gekomen, het financiële plaatje bij studeren, het zoekproces naar de juiste studie, etc. Daarnaast waren er drie 
studenten die hun ervaringen met ons gedeeld hebben, vooral op een relativerende manier. Uit een van de 
verhalen kwam naar voren dat een ”foute” studiekeuze ook veel kan opleveren op persoonlijk vlak.  
Wel kwam naar voren dat actief oriënteren op open dagen en meeloopdagen helpt om een goede keuze te maken 
Na afloop waren er positieve reacties van ouders, dus volgend jaar zullen we deze avond weer organiseren. 
Lees verder … 
______________________________________________________________________________________________ 
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://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-5/Ontruiming
http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-5/LOB_havo/vwo
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/

