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                               14 5 | 4 | 2019 
______________________________________________________________________________________________ 
V A N   D E   R E C T O R 

In debat 
Woonstichting De Kernen heeft vorige week donderdag in nauwe 
samenwerking met het Pax Christi College een geslaagd 
Juniordebat georganiseerd over duurzaamheid. Om de vijftig 
deelnemende leerlingen goed beslagen ten ijs te laten komen, 
werden ze in de ochtend op interactieve wijze betrokken bij het 
onderwerp. Wethouder Ton de Vree (Gemeente West Maas en 
Waal) leidde ‘s middags op enthousiaste wijze het debat in de 
raadszaal van het gemeentehuis. 
 
Op school werden de stellingen over onder andere het plaatsen 
van windmolens, verminderen uitstoot van CO-2 en afval 
scheiden uitgewerkt in zowel voor- als tegenargumenten. Tijdens 
het debat bleek dat leerlingen goed in staat waren om hun 
mening te onderbouwen. Alle reden om dit project in de 
komende jaren verder uit te breiden. 
Lees verder …  
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   H A V O / V W O 

Profielkeuze havo 3 en vwo 3 
De derde klas leerlingen hebben hun voorlopige profielkeuze gemaakt. Er kan na overleg met ouders, mentoren en 
docenten nog gewijzigd worden. De definitieve profielkeuze moet 12 april ingeleverd zijn. De keuze van vakken die 
dan gemaakt is, is definitief. Pas in vwo 4 en havo 4 kan na de eerste periode (dat is rond november/december) 
een vak of het profiel geruild worden, mits het rooster technisch kan. 
 
Dat betekent dus dat goed nagedacht moet worden of de profielkeuze die ingeleverd wordt de juiste is. Over het 
algemeen hebben de leerlingen in de mentorles met de opdrachten in Keuzeweb en de overige activiteiten goed 
nagedacht over wat ze willen kiezen. 
 

http://paxchristicollege.nl/PB_2018-2019/PB14


 

Vwo 4/vwo 5 en havo 4 
De voorexamenklassen zijn druk bezig met school, maar 
ook met voorbereiding op de vervolgstudie na havo of vwo. 
 
Voor vwo 4 en vwo 5 komt donderdag 4 april de 
universiteit van Tilburg op bezoek. Zij zullen tijdens het 
mentoruur een vijftal minicolleges verzorgen. Een 
minicollege over Air BnB; NU nood-hulp in crisis situaties; 
strafrecht; hersenen en gedrag en Big data. 
 
Vrijdag 29 maart hebben ze een bezoek gebracht aan de 
Radboud Universiteit in Nijmegen met vwo 4. Doel van dit 
bezoek was: kennismaken met het universitaire onderwijs. 
Welke werkvormen zijn er op de universiteit, is het 
wetenschappelijk onderwijs iets voor mij etc.? 
Lees verder …  
 

De examenleerlingen 
Op 15 april komt de uitslag van de numerus fixus studies. Leerlingen die een selectie studie hebben gekozen horen 
dan of ze ingeloot zijn of niet.  
 
Voor de studies zonder numerus fixus geldt aanmelden voor 1 mei 2019. Voor het aanmelden is een DigiD nodig, 
dit kost 5 werkdagen. Aanmelden gaat via www.studielink.nl. Studielink is leidend in het hele aanmeldproces. 
 
Uw zoon/dochter kan zich aanmelden voor maximaal 4 studies. Als de aanmelding gedaan is, dan is uw 
zoon/dochter verplicht om de studiekeuzecheck/matching af te ronden. Gebeurt dit niet dan bestaat de 
mogelijkheid dat uw zoon/dochter niet toegelaten wordt tot de studie. De studiekeuzecheck/matching is een 
laatste wederzijdse oriëntatie op de studiekeuze. Het advies wat hieruit volgt is niet bindend. Uw zoon/dochter kan 
altijd starten met de opleiding. 
 

Communicatie 
De laatste tijd merk ik dat leerlingen hun mails niet 
lezen/ontvangen. In ieder geval niet geïnformeerd zijn. 
Op de website www.paxchristicollegehavo-
vwo.dedecaan.net heeft de leerling een email adres 
opgegeven. Ik heb dit in de derde klas gevraagd. Via dit 
mailadres neem ik contact op met de leerlingen. Als dit 
mailadres niet meer up to date is, dan kun je dat 
mailadres veranderen (rechtsboven in het scherm). 

 
Uw zoon/dochter zou er een edupcc mail van kunnen maken en dan kun uw zoon/dochter de app van its learning 
installeren op de telefoon. De mail komt dan iets dwingender in beeld, net als bij de gewone app van de telefoon. 
In het examenjaar is het wel handig om een persoonlijke mail te hanteren in decaannet, omdat uw zoon/dochter 
dan met externe organisaties te maken krijgt, zoals het vervolgonderwijs, Studielink, Digid, DUO, zorgverzekering 
etc. 
Daarbij willen wij als school graag contact met de oud leerlingen houden voor allerlei activiteiten, zoals de oud 
leerlingen markt, milieukunde etc. Misschien wilt u dit eens bespreekbaar maken met uw zoon/dochter. 
 
Mocht uw vragen of onduidelijkheden hebben, dan hoor ik dat graag van u. Mocht u hulp nodig hebben bij 
studiekeuze van uw zoon/dochter dan kunt u een gesprek aanvragen. 
f.kerkhof@paxchristicollege.nl 
 
 

http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-14/decanaat
http://www.studielink.nl/
http://www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net/
http://www.paxchristicollegehavo-vwo.dedecaan.net/
mailto:f.kerkhof@paxchristicollege.nl


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Educatieve dag zondag 12 mei 2019 
 
 
Vrijwilligers van TechLokaal Maas en Waal Gastronomie 
en Natuur en leerlingen van groep 7/8 van de 
basisschool vragen uw aandacht voor een educatieve 
dag op zondag 12 mei a.s. in het Hertenpark te Druten. 
Nadere informatie treft u aan via deze link: 
 
INFORMATIE 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
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-14
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/

