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

Grootse plannen in Druten 
Vorige week vrijdag stond een uitgebreid artikel in De Gelderlander over de investeringen die de gemeente 
Druten de komende 20 jaar gaat doen in de onderwijshuisvesting van het primair, voortgezet en speciaal 
onderwijs. Tegelijkertijd wordt het uitgewerkte investeringsplan voorgelegd voor de bouw van een nieuwe sporthal 
naast het zwembad op de Gelenberg. 
 
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 

In 2016 is Pax samen met SPOM (primair onderwijs) en Punt 
Speciaal (speciaal onderwijs, waaronder ZMLK-school De Kom) 
door wethouder onderwijs Sjef van Elk uitgenodigd om mee te 
denken over een veel uitgebreider integraal huisvestingsplan dan 
we tot nu toe gewend waren. Aanleiding was de landelijke 
discussie over de vele verouderde schoolgebouwen in het land, 
vaak uit de jaren ’70 of nog ouder, die in de komende decennia of 
grondig gerenoveerd of vervangen zouden moeten worden. Daarbij 
speelde ook de onduidelijkheid ten aanzien van renovatie. Bij 
nieuwbouw, een voorziening onderwijshuisvesting voor 40 jaar, is 
de gemeente aan zet. Bij renovatie, een verbetering van bestaande 
onderwijshuisvesting voor 20 jaar is dat wettelijk niet goed 
geregeld en dat leidt vaak tot uitstel of getouwtrek tussen 
schoolbesturen en gemeente. Lees verder …  

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Classic Night op de Pax 
De culturele buitenlesactiviteiten van dit schooljaar starten weer. 
Op 12 december 2019 om 19.30 uur op Pax vmbo aan de mr. Van 
Coothstraat is de “Classic Night”.  
 
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 de 
receptie. Inschrijven kan tot 29 november, dus schrijf je nu in! 
Denk eraan dat deze avond geheel akoestisch is! 

https://www.paxchristicollege.nl/Media/download/47895/PB05+-+20191025+-+DG+-+Voor+kapitaal+aan+nieuwbouw+Druten.pdf?
https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-05


 

Cursus voor ouders van pubers 
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar 
al vele jaren een korte cursus voor ouders van pubers. De volgende cursus start op 
woensdag 13 november van 19:00 uur tot 21.00 uur. 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten op de woensdagavond (niet in de 
vakantie). Er zijn geen kosten aan verbonden. Klik hier voor de flyer. 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris of 
Ronald van Goethem van MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: 
j.warris@meervoormekaar.nl of r.vangoethem@meervoormekaar.nl  
 
Thema’s die aan bod komen zijn:  
- Waarom is een puber anders; 
- conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen 
- hoe kun je gedrag van je puber veranderen; 
- hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft; 
- de rol van sociale media en internet in het leven van je kind 
- alcohol, drugs: wat moet je er mee; 
- puber op vrijersvoeten; 
- wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken. 
- Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 
 
De volgende cursus start op 4 maart 2020. Aanmelden voor deze cursus is vanaf nu ook mogelijk. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Stilteruimte  

Vanuit de leerlingen kwam de wens om een stilteruimte te hebben waar de leerlingen tijdens een tussenuur of na 
de les in alle rust kan leren of kan werken aan het huiswerk, profielwerkstuk etc. 
 
Aan deze wens hebben wij gehoor gegeven. Vanaf 28 oktober hebben wij het leerplein op de 2e verdieping 
ingericht als stilteruimte. 
 
Natuurlijk horen bij deze ruimte een aantal spelregels. Deze zijn als volgt: 
 

• Zorg ervoor dat je mede leerling in rust kan werken of leren. 
• Zorg ervoor dat de ruimte netjes blijft. 
• Blijf na de les niet onnodig hangen op de stilte ruimte. 
• Pauze houden in de aula of op de eerste verdieping. 
• Deze ruimte is niet bedoeld om te kletsen of te hangen. 

 
Wij zijn blij dat we aan deze wens hebben kunnen voldoen.  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Bezoek politiek Den Haag 
Met twee volle bussen zijn wij vrijdag 25 oktober afgereisd naar Den Haag. We hebben een bezoek gebracht aan 
Prodemos. Mooi om kennis te maken met debatteren, goed burgerschap en de kenmerken van democratie.  
 
Natuurlijk mocht een bezoek aan de Tweede Kamer niet ontbreken, helaas zonder bijbehorende politici.  

https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-05/Pubers
mailto:j.warris@meervoormekaar.nl
mailto:r.vangoethem@meervoormekaar.nl


 

De leerlingen hebben zich netjes gedragen en ook over het weer mochten we niet klagen! 

 
 

Ontruimingsoefening Pax vmbo 
Op dinsdag 22 oktober vond er op het Pax vmbo een aangekondigde 
ontruimingsoefening plaats. Volgens afspraak binnen de ARBO commissie 
van de school houdt de BHV ploeg elk schooljaar twee oefeningen.  
De eerste oefening wordt van tevoren aangekondigd en later in het 
schooljaar vindt er nog een oefening plaats die voor alle leerlingen en 
medewerkers geheim is. 
 
Bij de oefening van 22 oktober is gebleken dat de BHV ploeg uitstekend op 
de hoogte was van hetgeen er moest gebeuren. Nadat het alarm afging 
waren alle bedrijfshulpverleners binnen een minuut op de receptie en kon 
de (gedeeltelijke) ontruiming van het gebouw direct in gang worden gezet.  
Alle leerlingen die les hadden op de C, D en B vleugel moesten volgens plan 

de school via de nooduitgangen verlaten. De overige leerlingen konden gewoon in het lokaal blijven en wachten op 
nadere instructie. Het gebouw is namelijk zodanig gecompartimenteerd dat een totale ontruiming bijna nooit 
noodzakelijk is. Binnen 10 minuten waren de C, D en B vleugel in zijn geheel ontruimd. 
We kunnen dus ook nu weer spreken van een geslaagde oefening. 
______________________________________________________________________________________________ 
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/

