
 

 
 
 
 
 
 

Aanmelding brugklas  Oud-docent Gestolen diamant Nieuws vanuit het 
 Paul de Groot teruggevonden.  decanaat vmbo 
 overleden Dader opgepakt!  
 

 

                               12 1 | 3 | 2019 
______________________________________________________________________________________________ 
V A N   D E   R E C T O R 

Aanmelding brugklas 
Na de Carnavalsvakantie wordt de aanmelding voor brugklassen afgesloten.  
Op dit moment zitten we op 2/3 van het verwachte aantal en er ligt nog een 
flinke stapel formulieren die nog ingevoerd gaat worden. 
 
We hebben goede hoop begin maart ruim 350 leerlingen te hebben 
ingeschreven. 
 
 
 

Vacature afdelingsleider vwo 
Vandaag is mevrouw Van de Wiel gestart in haar nieuwe betrekking als afdelingsleider in Gennep. Er is deze week 
hartelijk afscheid van haar genomen. Begin februari is de procedure voor de tijdelijke vervanging tot einde 
schooljaar afgerond.  
 
De heer B. van Wijk, directie stagiair bij de sectorleiding havo/vwo gaat de taak van mevrouw Van de Wiel 
overnemen. De heer Van Wijk was in zijn ‘vorige leven’ leidinggevende bij de SNS-bank. De benoeming is op 
12 februari al bekend gemaakt op de locatie. Na 1 april start de open procedure voor de definitieve invulling van de 
vacature per 1 augustus 2019. 
 

Vacature afdelingsleider vmbo b/k 
Per 1 april wordt afdelingsleider mevrouw Rensen directeur vmbo-mbo in Velp.  
 
Vorige week zijn gesprekken gevoerd met kandidaten voor de tijdelijke vervanging tot einde schooljaar. Onze 
docente mevrouw Jol gaat haar vervangen als afdelingsleider vmbo basis-kader bovenbouw. Wij hebben daar alle 
vertrouwen in en wensen haar heel veel succes.  
 
Zij gaat dat tot aan de zomer samen doen met een andere kandidaat, de heer W. Dijkstra, afdelingsleider op het 
Citadel College. De sector kan de tijdelijke versterking goed gebruiken. Na 1 april start de open procedure voor de 
definitieve invulling van de vacature per 1 augustus 2019. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
P E R S O N E E L 

Paul de Groot 

Deze week bereikte ons het trieste bericht van het plotseling overlijden van 
onze oud-collega Paul de Groot op 24 februari 2019 

Paul was een zeer gewaardeerde collega die een groot deel van zijn loopbaan 
heeft gewerkt op Pax junior in Beneden-Leeuwen. Naast een goede docent was 
hij een geweldige leerlingenbegeleider met een groot hart voor leerlingen en 
veel kennis van zorg en ondersteuning. Hij was een hele leuke collega die je 
niet gemakkelijk over het hoofd zag. 

Wij als collega’s zijn verdrietig en aangeslagen dat deze fijne oud-collega zo 
plotseling na het afscheid van school is heengegaan. Er waren hem nog zoveel 
jaren gegund. Wij leven mee met zijn familie en bekenden. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Gestolen diamant teruggevonden. Dader opgepakt! 
 

Op 8 februari 2019, was ik als “rechter” van het Pax 
havo/vwo aanwezig bij een zeer interessante zaak. 

Wat was er gebeurd? In het land van Maas en Waal was 
een zeer kostbare diamant gestolen. Naast de kostbare 
waarde, had deze diamant ook een zeer emotionele 
waarde voor de familie. 

 
Het forensisch instituut van Nijmegen was onderbezet. Hulp van onze NLT-leerlingen werd gevraagd. Dit kwam 
mooi uit want de theorie die geleerd was, kon mooi in de praktijk gebruikt worden. Daarbij hadden we het 
vermoeden dat de dader weleens onder ons kon bevinden.  
Het forensisch team van het Pax had de opdracht gekregen om zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen en 
te analyseren zodat ik als rechter met de juiste informatie die ik van de leerlingen van havo 4 heb gekregen, mijn 
oordeel kon vellen. Het verzamelen en analyseren werd onder leiding gedaan van de heer Van Wielink en de heer 
Heutmekers. Zij deden dit met een groot enthousiasme. Lees verder …  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Nieuws vanuit het decanaat vmbo  
 
 
 
ROC Nijmegen werkt aan verbetering van hun website: 
Samen met vier leerlingen van Pax vmbo heb ik mee mogen 
denken met ROC Nijmegen om hun website verder te 
verbeteren. Leuk om dit te doen en te zien wat er allemaal 
nodig is om een website zo te maken dat die voor veel 
verschillende mensen werkt. Leerlingen bedankt!  
 
 
 
 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-12/Diamantroof


 

Van belang voor klas 4 vmbo: 
Heeft u alle stappen voor het vervolgonderwijs doorlopen? Om op een opleiding te worden toegelaten is 
het belangrijk om deze stappen vóór 1 april af te ronden! 
 
Stap 1: Aanmelden bij de gewenste opleiding (dat doet u op de website van de betreffende school). 
 
Stap 2: Invullen digitaal doorstroomdossier. U vult deel A van dit dossier in. U eindigt met een email aan 
de mentor met het verzoek om deel B van dit dossier in te vullen. Wanneer de mentor deel B heeft 
afgerond ontvangt u wederom een mailtje met het verzoek akkoord te gaan.  
 
Stap 3: U stuurt het volledig ingevulde digitale doorstroomdossier terug aan de opleiding. 
 
Na 1 april kan het zijn dat uw zoon/dochter niet meer terecht kan op de opleiding van zijn/haar keuze. 
Daarnaast zal vanaf 1 juni a.s. Leerplicht actie ondernemen om leerlingen die dan nog niet zijn aangemeld 
te behoeden voor voortijdig schoolverlaten.  
 
Is hulp gewenst? Neem contact met de mentor van uw zoon/dochter of met mij. 
 
 

Radboud College Tours 

Interessant voor vmbo kader beroepsgerichte- en theoretische leerweg, maar 
ook voor havisten die interesse hebben in de zorg. 
 
Dit voorjaar loopt een programma aan Radboud College Tours gericht op 
scholieren die interesse hebben in een vervolgopleiding in de zorg! 
 
Op dinsdag 12 maart (van 19:00 tot 21:45) staat de Radboud Collegetour 
“Verpleegkunde” op de agenda waarin scholieren zich breed kunnen 
oriënteren rondom een patiëntencasus. Ze kunnen kennismaken met de 
opleiding en het vakgebied verpleegkunde (op hbo- en mbo-niveau). Tijdens 
deze Tour volgen de deelnemers workshops op twee verschillende afdelingen. 
Onder begeleiding van studenten en professionals gaan ze zelf aan de slag en 
krijgen de deelnemers de mogelijkheid om zelf te ervaren wat de 
werkzaamheden zijn van de verschillende beroepen in het ziekenhuis. 
 
Voor deze avond zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Scholieren kunnen zich aanmelden voor deze tour via deze link: AANMELDEN COLLEGE TOUR 
Meer informatie over deze college tour is te vinden op: 
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/scholieren/radboud-college-tours-en-thema-tours/college-
tours/verpleegkunde 
 
Gea van Dijk, decaan vmbo, email: g.vandijk@paxchristicollege.nl 

https://www.radboudumc.nl/formulieren/aanmelden-radboud-college-tour-verpleegkunde?referer=L29uZGVyd2lqcy9kb2VsZ3JvZXBlbi9zY2hvbGllcmVuL3JhZGJvdWQtY29sbGVnZS10b3Vycy1lbi10aGVtYS10b3Vycy9jb2xsZWdlLXRvdXJzL3ZlcnBsZWVna3VuZGU%3D
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/scholieren/radboud-college-tours-en-thema-tours/college-tours/verpleegkunde
https://www.radboudumc.nl/onderwijs/doelgroepen/scholieren/radboud-college-tours-en-thema-tours/college-tours/verpleegkunde
mailto:g.vandijk@paxchristicollege.nl


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Vaccinaties door de GGD in de periode maart-april 

 
Meningokokken  
Zoals u wellicht in de media heeft gelezen of gezien is het RIVM gestart met 
de tweede ronde van de meningokokkenvaccinatie. In de regio Gelderland-
Zuid biedt onze GGD deze vaccinatie aan op diverse locaties in de periode 
13 maart t/m 4 april. 
 
Zij nodigen jongeren uit die zijn geboren in 2001, 2002 en tussen 1 januari en 
1 mei 2004. De datum en het tijdstip waarop zij de jongeren uitnodigen hangt 
af van de woonplaats. 
 
HPV  
In deze zelfde periode nodigen zij de meisjes geboren in 2006 uit voor de HPV 
vaccinatie. Deze zijn kleiner van opzet en hierdoor meestal buiten schooltijd. 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op via: 
jeugdvaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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 
 

mailto:jeugdvaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl
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/

