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______________________________________________________________________________________________ 
V A N  D E   R E C T O R 

Onderweg 

Vandaag is een bijzondere dag, want met name op de 
locaties in Druten is het behoorlijk rustig. Veel van onze 
leerlingen uit de hogere klassen zijn onderweg naar huis 
vanuit o.a. Londen, Zweden, Barcelona, Rome, Kraukau en 
de Ardennen. Vanmiddag verwachten we met name de 
leerlingen vmbo weer veilig terug op de basis. Naar ver-
wachting zullen ze wat slaap hebben in te halen en rollen ze 
als het ware de herfstvakantie in. Dat zal voor de meeste 
collega’s niet veel anders zijn. Voor een aantal was het voor 
het eerst dat zij een dergelijke reis organiseerden en 
begeleidden. Daarvoor heel veel dank richting de collega’s. 
Net als u ben ik heel benieuwd naar alle verhalen en foto’s. 
Als leerlingen van Pax kom je nog eens ergens.  
Pax verbindt … 
 
Graag wens ik iedereen een hele fijne vakantie! 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Schoolfotograaf 
Direct na de herfstvakantie, op maandag 21 oktober a.s. komt de schoolfotograaf om 
klassenfoto’s en individuele foto’s te maken. 
Dit geldt voor alle locaties. 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
O U D E R R A A D 

Jaarvergadering 29 oktober a.s. 

Dinsdag 29 oktober vindt van 20.00 tot 20.30 uur de 
jaarvergadering plaats van de ouderraad op de locatie Pax vmbo 
aan de mr. Van Coothstraat 34 te Druten. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Vanuit het decanaat vmbo 
 
Aan de ouders van klas 4 vmbo is een brief per mail verzonden met de nodige 
informatie over aanmelden op het mbo en het digitale doorstroomdossier. In 
aanvulling op deze mail nog even uw aandacht voor: 
 
 
De komende open dagen: 
• ROC Nijmegen: zaterdag 23 november 2019. Een open dag in een nieuw jasje: ROCK YOUR WORLD.  
• ROC Rivor Tiel: donderdag 7 november 2019 (18.00 - 20.30 uur). 
• Rijn IJssel Arnhem: dinsdag 26 november 2019 (16.00 - 20.00 uur). 
• Laboratoriumonderwijs Nijmegen: zaterdag 9 november 2019 (10.00 - 15.00 uur), Laan van Scheut 2, Nijmegen 
• Koning Willem 1 College Den Bosch: vrijdag 29 november 2019 (16.00 - 20.00 uur) én zaterdag 30 november.  
• ROC De Leijgraaf: vrijdag 15 november 2019 (15.00 - 20.00 uur) 
• Helicon Nijmegen: vrijdag 22 november 2019 (18.30 - 21.00 uur) 
• Helicon Den Bosch: zondag 10 november 2019 (11.00 - 15.00 uur) 
• Helicon Geldermalsen: dinsdag 26 november 2019 (18.30 - 20.30 uur) 
Check ook de open dagen kalender: https://www.paxchristicollege.nl/Pax_Vmbo/Decaan 
 
Klik hier voor informatie over Radboud Collegetour, gastsprekers ROC Rivor Tiel en ROC Nijmegen organiseert een 
MBO-informatieavond voor ouders. 
 
 

Een flinke klus 
 
Deze periode zijn de profielwerkstukken (PWS) weer 
van start gegaan. De vmbo-t4 leerlingen moeten in 
groepjes aan de slag met een onderzoek over een 
onderwerp dat binnen hun profiel past. 
 
Voor de leerlingen is het PWS een soort van 
meesterproef om aan te tonen dat zij over tal van 
aangeleerde vaardigheden beschikken zoals samen-
werken, organiseren, reflecteren, presenteren e.d. 
 
In september zijn de groepjes gevormd en gekoppeld 
aan een hoofd- en tweede begeleider. Tevens is er een plan van aanpak geschreven en een onderwerp gekozen. 
Hierbij wordt verwacht dat de leerling het initiatief neemt. Tijdens de afgelopen activiteitenweek is er gewerkt aan 
het onderzoeksplan. Komende maanden staan in het teken van onderzoek doen en de bevindingen opschrijven in 
een werkstuk. 
 
Dit werkstuk zal eind december afgerond moeten zijn. Eind januari 2020 zal er een presentatie gegeven worden. 
De hoofd- en tweede begeleider zullen beide onderdelen (dus werkstuk en presentatie) beoordelen. Het PWS moet 
met een voldoende/goed worden afgerond om te mogen deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen. 
Al met al een flinke klus waarbij er van de leerling veel inzet wordt verwacht. Tijdens mentoruren en 
activiteitenweken proberen wij de leerling en groepjes te begeleiden, maar wij stellen het op prijs als u thuis ook zo 
nu en dan naar de voortgang vraagt. 
 
Pim Siebers 
Coördinator profielwerkstukken 

https://www.paxchristicollege.nl/Pax_Vmbo/Decaan
https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-04/Decanaat_vmbo


 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Vanuit het decanaat havo/vwo 
Derde klas voorbereiding op profielkeuze 

We zijn dinsdag 8 oktober jl. begonnen met de HAN Tech 
Truck. De truck is op ons parkeerterrein gezet en 
omgebouwd tot een grote ruimte waarin allerlei 
experimenten gedaan kunnen worden.  
 
Bijvoorbeeld het “Spuug van je af” heeft betrekking op 
chemie, “The Bridge” heeft betrekking op civiele techniek, 
“Toveren met kleuren” heeft betrekking op scheikunde, 
“Echt of Nep”  heeft betrekking op communication and 
multi media design, “bepaal ontstekingsvolgorde” heeft 
betrekking op automotive, etc. 

 
Alle leerlingen hebben zo kennisgemaakt met verschillende vormen van techniek en hebben kunnen ervaren of 
techniek wat voor ze is. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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://paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2019-2020
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/

