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V A N   D E   R E C T O R 

Investeren in onderwijs 2019-2020: techniek 

Twee maanden geleden is onder grote belangstelling het 
TechLokaal geopend. We zijn vorig jaar voorzichtig 
begonnen in het technieklokaal. Deze zomer is er het 
voormalige economielokaal bij getrokken, waardoor een 
scheiding mogelijk was tussen traditionele techniek en 
innovatieve techniek. 
  
We zijn onlangs een nieuwe traject gestart in de brugklas 
vmbo-t in Druten, genaamd ‘Smart Building’. Doel van dit 
concept de jeugd te laten kennismaken met techniek in 
een alledaagse omgeving, zoals een woonhuis of 
bedrijfsruimte. Daar worden dan allerlei technische foefjes 
toegevoegd, heel innovatief, met als doel de leerlingen 

enthousiast te maken voor techniek. We hebben de komende jaren veel technisch talent nodig. Aan 
talent ontwikkelen gaat een stap vooraf. Dat is talent ontdekken. Lees verder … 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Classic Night (reminder) 

Het culturele Pax seizoen gaat weer van start. 
Op 13 december 2018 is de Classic Night. 
LET OP DUS 13 DECEMBER en niet 21 december zoals in 
de jaarplanning staat.  
 
We hopen op een bijzonder leuke en sfeervolle avond. 
 
De BLA (buitenles commissie) 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-7


 

Team Jeugdgezondheidszorg Gelderland-Zuid 

De Jeugdgezondheidszorg van GGD Gelderland-Zuid volgt alle kinderen op 
school in hun groei en ontwikkeling. Daarvoor hebben zij vaste 
contactmomenten. Heeft u vragen tussendoor, dan kunt u altijd 
langskomen op het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. 
Maar hiervoor een afspraak met het bedrijfsbureau van GGD Gelderland-
Zuid via 088-1447111. Klik hier voor nadere info over de medewerkers 
van het team die aan onze school verbonden zijn. 
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P A X   V M B O 

Studiedag vmbo 
U zult zich wellicht afvragen wat docenten op een 
studiedag doen? Tenslotte ‘kost’ dit een hele lesdag.  
Een terechte vraag en daarom delen we het 
programma van afgelopen woensdag 28 november 
graag met u.  
 
We startten gezamenlijk om 8.30 uur en de rector 
heeft het team vmbo geïnformeerd over de 
ontwikkelingen op onze school en over de manier 
waarop wij ons onderwijs en onze organisatie samen 
gaan doorlichten en ontwikkelen. Daar zullen ook 
leerlingen en ouders in betrokken worden. We gaan 
daar direct na de Kerstvakantie mee aan de gang. 
 
Lees verder ….  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-7/GGD_Gelderland-Zuid
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-7/Studiedag_vmbo
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/

