
 

 
 
 
 
 
 

IHP onderwijsvoor- Even voorstellen …. Schoolfeest Classic Night of the Pax 
zieningen & sporthal/ Marieke de Jong 1 november jl. (12 december a.s.) 
zwembad Druten   
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V A N  D E   R E C T O R 

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijsvoor-
zieningen & sporthal/zwembad gemeente Druten 

Donderdag 14 november jl. heeft de gemeenteraad van 
Druten unaniem ingestemd met zowel het Integraal 
Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (IHP) als met de 
nieuwbouw van sporthal en zwembad op De Gelenberg. 
Daarbij heeft de gemeenteraad ook ingestemd met het 
voorstel van het bestuur van de Alliantie VO om al eerder 
scenario’s te verkennen voor de renovatie of nieuwbouw van 
Pax vmbo. 
  
Hiermee zijn belangrijke stappen gezet naar de toekomst. 
Wie het nieuws in de kranten heeft gevolgd, weet dat er wat 
betreft het basisonderwijs veel vragen zijn over de mogelijke  
scenario’s in Afferden en Deest. Pax is gevraagd mee te 

Foto: gemeenteraad donderdagavond 14 november 2019               werken aan de gymvoorzieningen van IKC De Kubus binnen  
Pax vmbo, met als consequentie dat op termijn meer gymlessen van Pax vmbo worden overgeheveld naar de 
sporthal. Uiterlijk 2025 zullen alle lessen LO van Pax havo/vwo zijn overgeheveld naar de sporthal en worden de 
oude gymzalen aan de Klepperheide afgebroken. In die fase zullen de noodlokalen ook verdwenen zijn en is er heel 
veel meer ruimte rondom de locatie Pax havo/vwo. 
  
Tijdens het rondetafelgesprek (RTG) van 30 oktober hebben zowel de vaksectie LO van Pax als vertegenwoordigers 
van IKC ‘De Kubus’ en gymvereniging ‘Druturnia’ ingesproken. Dat leidde tot veel vragen bij de gemeenteraad en 
een werkbezoek aan de nieuwe sporthal in Malden en onze gymzalen aan de Mr. van Coothstraat. Daarmee 
hebben raadsleden een beter beeld gekregen van de implicaties van de keuzes die worden gemaakt en de 
noodzakelijke aanvullende maatregelen en voorzieningen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot unanieme instemming 
van alle partijen in de raad. Het is vrij uitzonderlijk dat de raad zich unaniem uitspreekt over zulke grote 
investeringen en plannen voor de toekomst. Daar is ook met zijn allen hard voor gewerkt de afgelopen jaren. 
  
Vanaf 2020 starten de gesprekken op alle niveaus, zowel intern bij scholen en schoolbesturen als bilateraal met 
gemeente en gebruikers. Schooljaar 2022-2023 moeten sporthal en zwembad zijn voltooid. Het streven is dat de 
renovatie/nieuwbouw van Pax vmbo in de jaren daarna wordt gerealiseerd. 
Tegen die tijd fiets ik nog weleens langs … 
 



 

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

Even voorstellen …. Marieke de Jong  

Op 1 november jl. ben ik gestart als afdelingsleider vwo bovenbouw en via deze 
weg wil ik me graag aan u voorstellen.  
 
Mijn naam is Marieke de Jong, woonachtig in Druten met Martijn en onze 
kinderen Nienke en Thomas. 
 
Na zelf ook mijn vwo-diploma op Pax te hebben gehaald, ben ik onderwijskunde 
gaan studeren aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna ben ik aan de 
slag gegaan bij Avans Hogeschool in ‘s Hertogenbosch. Ik heb daar gewerkt als 
onderwijskundige, docent en de laatste jaren als opleidingscoördinator van de 
opleidingen Elektrotechniek en Technische Informatica. 
 
Ik heb gemerkt dat bij Pax veel energie is om te bouwen aan goed onderwijs en ik 
hoop daar dan ook met mijn kennis en ervaring aan bij te kunnen dragen.  
Op maandagen, dinsdagen, woensdagochtenden en donderdagen ben ik 
aanwezig op Pax havo/vwo aan de Klepperheide. Mocht u een keer kennis willen maken, loop dan gerust eens 
binnen.  
 
Tot ziens, hartelijke groeten 
Marieke de Jong 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Schoolfeest 
 
Op vrijdag 1 november heeft er een spetterend 
schoolfeest plaatsgevonden in d'n Bogerd! Waar DJ 
Mattie Frazzie al snel de sfeer erin had zitten bij onze 
leerlingen, kreeg volkszanger Eddy Walsh het voor 
elkaar om de polonaise op gang te krijgen door de grote 
zaal van d'n Bogerd. Een groot aantal Nederlandstalige 
klassiekers werden door de leerlingen voluit 
meegezongen. Het optreden van Vieze Jack kreeg de 
leerlingen nog wat verder in de feestsferen. Van links 
naar rechts, wat typische Vieze Jack-nummers en vooral 
her en der wat ondeugende interactie met de zaal, 
maakte het optreden van Vieze Jack zeer geslaagd.  
 
 

Als afsluiter van de avond was het optreden van Childsplay gepland. De rappers wisten de sfeer tot het einde vast 
te houden al liep de zaal wel steeds leger tijdens hun optreden.  
 
We kijken terug op een geslaagd schoolfeest. 
 
Organisatoren Pax-schoolfeest 
Harald van Neerbos & Marije Jol 
 



 

 

Classic Night op de Pax 
 
De culturele buitenlesactiviteiten van dit schooljaar starten weer.  
Op 12 december 2019 om 19.30 uur start de “Classic Night” op Pax 
vmbo aan de mr. Van Coothstraat. Kun je goed zingen, dansen, een 
instrument bespelen of iets anders leuks? Schrijf je dan nu in om op te 
treden op Classic Night. Het hoeft niet alleen klassieke muziek te zijn. 
 
De inschrijfformulieren zijn te verkrijgen bij de muziekdocenten en bij de 
receptie. Inschrijven kan tot 29 november a.s., dus schrijf je nu in! 
 
Denk eraan dat deze avond geheel akoestisch is! 
 
 
 
 
 

Eet een pannenkoek 
De Voedselbank Druten viert 29 November a.s. in alle buurthuizen “Sint Pannekoek” van 17.00-19.00 uur. 
Klik hier voor de flyer met alle informatie.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
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/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-06
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/

