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

Een gelukkig nieuw jaar! 

 
Graag wens ik alle ouders een heel gelukkig nieuw jaar toe! Voor 
mij persoonlijk is dat anders dan andere jaren, omdat ik 
binnenkort de school definitief ga verlaten vanwege 
pensionering. Vandaag overhandig ik de sleutel van de school 
symbolisch aan mijn collega, de heer T. Diepeveen, vanaf 
1 januari 2020 de rector a.i. van het Pax Christi College. Naar 
verwachting zal de functie van rector rond de zomer definitief 
zijn ingevuld. 
  
Met veel genoegen kijk ik terug op 11 mooie jaren bij Pax. Ik ben 
heel erg van Maas en Waal gaan houden en ben mij steeds meer 
Maas en Waler gaan voelen. Pax is een krachtige speler in het 
Land van Maas en Waal. Velen van u hebben als leerling hun 
opleiding genoten aan onze school, terwijl nu uw zoon of dochter 
datzelfde doet. De tijden zijn veranderd. Het onderwijs 
ontwikkelt zich nog steeds. In de afgelopen periode heeft Pax 
zich steeds hechter verbonden met haar omgeving en 
tegelijkertijd haar vleugels uitgeslagen. Dat is goed voor de 
leerlingen, voor het onderwijs en voor de school als geheel. Het 
was fijn om daar een rol in te mogen vervullen. 
  
Eind januari is het officiële afscheid in de aula aan de Meester 
van Coothstraat. 
 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Classic Night 

Het was een zeer genoeglijk concert, de Classis Night op 
donderdag 12 december ’19. De gecombineerde muziekklas 
V4-V5 opende zeer overtuigend met ‘Budapest’, meer-
stemmig, uit het hoofd met veel schwung. Na een leuke 
ragtime van Guus, Jeroen en Frank van Wielink enkele 
vocale nummers. De leerlingen bovenbouw doen het altijd 
prima, maar de beide brugklassers Laura en Iris hebben 
voor de pauze menig hart gestolen. Met een mengeling van 
onbevangenheid en spanning brachten zij ‘No matter what’ 
en ‘Always remember us this way’ heel overtuigend. 
Halverwege was de zaal echt doodstil. Dat gun je iedereen 
die iets moois ten gehore brengt, dat dit de impact is van 
jouw optreden. Daarbij durfde Iris flink uit te halen en met 
volle overgaven het nummer te vertolken, wat haar, de 
brugklasser in zakformaat, een daverend applaus opleverde.  

  
Na de pauze veel ‘singer-songwriter-repertoire’. Altijd heerlijk om te zien hoe zo’n groepje meiden uit de 
bovenbouw samen meerstemmig zingen, alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Het pianospel van Gijs van 
Heldingen was indrukwekkend, virtuoos en van hoge kwaliteit qua interpretatie. Shane, Thesse, Erik en Sem sloten 
af met ‘Het is een nacht’ waarmee zij erin slaagden het publiek voluit mee te laten zingen en klappen. Kortom, een 
heerlijke avond. Een groot compliment aan Guus en Jeroen, aan George, Ellen en Ruud en de leerlingen die dit 
mogelijk hebben gemaakt. Voor meer foto’s klik hier. 
 

Paarse vrijdag 
Vrijdag 13 december 2019 hebben wij paarse vrijdag 
gevierd op het Pax. In de week daarvoor is er in de 
lessen aandacht besteed aan het onderwerp LHBT. 
We hebben paarse armbanden uitgedeeld bij de 
opening van school. De ingang was voor de grap 
verbouwd tot kast, zodat leerlingen uit de kast kwamen 
bij binnenkomst. 
 
We hebben cake uitgedeeld aan zo'n 400 leerlingen die 
een armband droegen. We hebben ook posters 
opgehangen en de regenboogvlag gehesen. Leerlingen 
hebben meegeholpen met het organiseren van paarse 
vrijdag. Ik ben één van die leerlingen die mee heeft 
geholpen. Ik vond het superleuk om te helpen met deze 
paarse vrijdag, omdat ik het belangrijk vind dat 
iedereen zichzelf kan zijn op school, maar ook buiten 
school. 
 
Ik vond het ook leuk dat er meer leerlingen waren die 
wouden helpen. Deze leerlingen kwamen van 
verschillende niveaus en leerjaren. Dit was wat ik vond 
van paarse vrijdag. 
 
Met vriendelijke groet, 
Su Dang 

Simi en Jop van der Aa met ‘If I ain’t got you’ 

https://paxchristicollege.nl/PB_2019-2020/PB08


 

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

Max Havelaar Toesprakentoernooi 
Voor ons profielwerkstuk over speeches en retorica hebben Diede van der Poel en ik 
(Pia) deelgenomen aan het Max Havelaar Toesprakentoernooi 2019. Samen met onze 
eerste begeleider Anne Kappert zijn we afgereisd naar de universiteit van Leiden. Die 
dag bestond de ochtend uit verschillende workshops naar keuze.  
 
Na de middagpauze kregen we anderhalf uur de tijd om een eigen speech over 
gezondere schoolkantines te schrijven en uit ons hoofd te leren. Vervolgens moesten 
we deze voordragen. We namen het op tegen andere tweetallen van onze leeftijd uit 
heel het land. Helaas zijn we niet met de beker naar huis gegaan, maar het was wel een zeer leerzame en leuke 
ervaring. We kregen bijvoorbeeld verdeeld over de dag de kans om naar verschillende goede sprekers te luisteren 
die daar voor ons een woordje kwamen doen.  
 
Buiten het feit dat de dag erg strak en goed georganiseerd was, bleek het gelukkig ook heel bruikbaar voor het 
laatste deel van ons profielwerkstuk! 
 
Pia Boonstoppel V6 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   V M B O 

Vanuit het decanaat vmbo 

Aanmeldingen klas 4 voor vervolgonderwijs 
Veel leerlingen uit klas 4 vmbo zijn inmiddels aangemeld bij een mbo 
opleiding. Ook de leerlingen die vanuit vmbo T de overstap naar havo 
willen maken zijn bekend. Tot 1 april 2020 is aanmelden bij het MBO nog 
mogelijk. Voor leerlingen die nog geen keuze hebben gemaakt of nog 
twijfelen zijn er nog verschillende acties te doen die het mogelijk maken om te kiezen. Denk hierbij aan: 

• Open dag bezoeken: 
 - ROC Nijmegen donderdag 12 maart, 

               - ROC Rivor Tiel, donderdag 6 februari 
               - Rijn IJssel Arnhem, vrijdag 31 januari  
               - Laboratorium onderwijs Rijn IJssel i.s.m. HAN,  

   zaterdag 11 januari  (Laan van Scheut 2, Nijmegen) 
Lees verder ….  
 

Pax vmbo sport met black light 

Bewegingsonderwijs vormt een belangrijk aspect op het Pax 
Christi College en de laatste week voor de Kerstvakantie 
zorgt het gymdocenten-team van het vmbo altijd voor een 
extra bijzondere les. 
Dit jaar kwamen Twan Koppers en Bas de Jong met het idee 
om een black light zaal te creëren. Met veel glow in the dark 
tape en opzwepende muziek is er een prachtige zaal 
gebouwd, waarin bewegen een andere dementie krijgt. De 
leerlingen, die zelf ook in thema zijn met een wit of neon 
gekleurd shirt, kunnen zich er helemaal uitleven.  
 
Elke klas komt aan de beurt om een spel te spelen in deze 
schitterende zaal. De andere lessen gaan uiteraard ook door 
maar dan in een gewone sportzaal. 

Aan het eind van de week kan iedereen moe en voldaan gaan genieten van de kerstvakantie. 
 

https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_19/20/OB-08


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   J U N I O R 

Leerlingen naar Opleidingscentrum Rivierengebied 
Op woensdag 11 december j.l. zijn leerlingen van Pax vmbo en Pax junior, die voor techniek in leerjaar 2 gekozen 
hebben, op bezoek geweest bij Opleidingscentrum Rivierengebied in Geldermalsen. Dit bezoek stond in het teken 
van de profielkeuze die de leerlingen in de loop van leerjaar 2 gaan maken voor de bovenbouw van het vmbo. 
  
Het Opleidingscentrum heeft de leerlingen middels verschillende activiteiten kennis laten maken met onder 
andere: bouwtechniek, installatietechniek, procestechniek en motorvoertuigentechniek.  
De leerlingen zijn vooral praktisch bezig geweest en werden door studenten en personeel uit het bedrijfsleven 
begeleid.  

 

 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde middag en hopelijk heeft het de leerlingen extra inzicht geboden om in 
de loop van dit schooljaar tot een weloverwogen keuze voor een profiel te komen. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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/

