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V A N  D E   R E C T O R 

Pax is in beweging 

Na het afscheid van rector Lex van Drongelen dat formeel komende week plaatsvindt, heb ik het stokje mogen 
overnemen van deze mooie streekschool. Lex is 11 jaar als rector aan de school verbonden geweest.  
 
Afgelopen jaar was ik directeur vmbo a.i. van de school en heb ik ervaren dat Pax verbonden is met de regio en 
daarin een belangrijke rol vervult. Pax gaat overigens verder dan de regio.  
 
Deze maand staat de reis naar Hong Kong gepland voor een groep van zo'n 14 leerlingen uit 5 vwo, als onderdeel 
van het Econasiumprogramma dat zij volgen. Een bijzondere reis waarvan het lange tijd onzeker was of die 
doorgang kon vinden vanwege de onlusten in Hong Kong. Contact hierover met het Nederlandse Consulaat in Hong 
Kong en de relatief rustige situatie van dit moment, maakt dat we er verantwoord naar toe kunnen gaan.  
Ik wens al deze globetrotters alvast een prachtige reis toe.  
 
Afgelopen week organiseerden we de beroepenavond voor leerlingen van het vmbo en ouders. Er was veel 
belangstelling voor vervolgopleidingen en ook voor de bedrijven die zich presenteerden.  
 
Een unieke gebeurtenis die om een vervolg vraagt waren de lessen van 
Ilja Doedel, docent biologie. Aan de hand van dierlijk materiaal maakte 
hij functies aanschouwelijk. Het is mooi te zien hoe docenten telkens 
weer veel energie steken in het aantrekkelijk maken van ons onderwijs.  
 
Zoals u heeft gemerkt werken we er hard aan om vacatures zo snel 
mogelijk in te vullen, dat lukt niet altijd en leidt soms tot lesuitval. Dit is 
het laatste wat we willen, maar helaas soms onvermijdelijk. We vragen 
uw begrip hiervoor.  
 
Tot onze schrik bemerkten we afgelopen week dat er valse briefjes van 10 euro in omloop zijn. Nietsvermoedend 
zou je ze voor echt houden. Daarmee is dit iets dat serieus aandacht behoeft, ook al is het als ‘spelletje’ ingezet. 
We willen u ook vragen hier alert op te zijn.  
 
We doen er alles aan om onze leerlingen goed onderwijs te geven en ze maximaal voor te bereiden op de 

naderende examens, samen met de leerlingen zelf natuurlijk moeten we hierin heel ver kunnen 
komen!  
 
Ton Diepeveen, rector a.i.  



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Vrijwilligers gezocht!  

 
Graag komen wij in contact met mensen die willen 
helpen met het surveilleren tijdens de eindexamens in 
mei.  
Lijkt het u leuk surveillant te zijn, dan vragen wij u zich 
aan te melden via een e-mailbericht aan Froukje 
Domensino (examensecretaris Pax havo/vwo): 
f.domensino@paxchristicollege.nl 
 
De examens zijn van 7 tot en met 27 mei en u kunt vanzelfsprekend zelf aangeven hoe vaak en op welke dagen u 
ingezet wilt worden. Ruim voordat de examens beginnen, organiseren wij een instructie-bijeenkomst waarin wij u 
uitleggen hoe het surveilleren in zijn werk gaat. 
Voor het surveilleren ontvangt u een vrijwilligersbijdrage en onze dankbaarheid. 
 
 
 

Pax Examenconcert weer in aantocht 

Een pareltje van onze school zit er weer aan te komen. Op vrijdag 7 februari is het jaarlijkse eindexamenconcert 
van de bovenbouwleerlingen met muziek in het vakkenpakket. Het programma begint om 19.30 uur in de aula van 
de Pax vmbo-vestiging aan de mr. Van Coothstraat. 
 

Als schoolexamen zullen de kandidaten zich muzikaal  
presenteren aan een examenjury en een zaal vol publiek.  
Het examenconcert is dé kers op de taart van het vak 
muziek, waarbij de leerlingen laten zien en horen hoe zij 
hun muzikale talenten op het Pax hebben ontwikkeld. 
Het is een uitgelezen moment om te zien wat de 
leerlingen nog meer te bieden dan wat op 
proefwerkblaadjes wordt geproduceerd. 
 
Ze zullen zowel klassikaal als individuele acts laten horen 
en zien en openbaar jurycommentaar in ontvangst 
nemen. 

 
Graag nodigen wij alle ouders uit voor het Pax Examenconcert, een pareltje in ons culturele seizoen. Gratis kaartjes 
voor de avond zijn verkrijgbaar bij de receptie en bij de muziekdocenten vanaf 
27 januari a.s. Allen die eerder deze avond hebben bezocht beamen dat het een heerlijk avondje uit is.  
Guus Niessen, docent muziek 
 
 

Mindfulness 

Op dinsdag 28 januari vanaf 19.00 uur kunnen jongeren en hun ouders kennis komen maken met mindfulness en 
de trainer Hanneke Hoetmer (Korenbloemstraat 75 in Boven Leeuwen). Aan deze avond zijn geen kosten 
verbonden. Meer informatie hierover treft u aan in de bijlage bij dit bulletin. 

mailto:f.domensino@paxchristicollege.nl


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
D E C A N A A T   P A X   V M B O 

Komende open dagen 

ROC Nijmegen:  donderdag 12 maart 2020  
ROC Rivor Tiel:  donderdag 6 februari 2020 18.00-20.30 uur 
Rijn IJssel Arnhem:  vrijdag 31 januari 2020: 16.00-20.00 uur 
Koning Willem 1 College, Arnhem:  woensdag 29 januari 2020: 17.00-20.30 uur 
ROC de Leijgraaf:  donderdag 6 februari 2020: 16.00-20.00 uur 
Helicon Nijmegen:  zondag 26 januari 2020: 11.00-15.00 uur 
Helicon Boxtel:  woensdag 29 januari 2020:17.00 - 20.00 uur 
Helicon Den Bosch:  zaterdag 1 februari 2020: 11.00-15.00 uur 
Helicon Geldermalsen:  vrijdag 24 januari 2020: 16.30 - 21.00 uur  
 

Verder verdiepen in een opleiding op het mbo?  

Kies voor een meeloopdag! Ga naar de website van de betreffende school en vraag een meeloopdag aan.  
 

Beroepen- en Scholenavond 2020 

Leerlingen en veelal hun ouders bezochten dinsdag 21 januari de jaarlijkse Beroepen- en Scholenavond. Alles op 
deze avond staat in het teken van keuzes maken. Voor het maken van een goede keuze voor een 
vervolgopleiding/beroepenveld is het belang kennis te hebben van jezelf. Wat vind ik leuk, waar ben ik goed in, wat 
kan ik goed? Maar ook waar kan ik, wat ik leuk vind en goed in ben in de praktijk brengen? We hebben gezien dat 
er op deze Beroepenavond veel onderzoek werd gedaan. Welk bedrijf kan mij helpen bij het maken van mijn 
keuze? ROC’s hebben uitleg gegeven over hun opleidingsmogelijkheden en de voorlichters wisten u en uw 
zoon/dochter vaak te boeien in de mogelijkheden, de mooie en minder mooie kanten van hun beroep.  
Een bijzonder dank aan alle voorlichters die deze avond wederom tot een succes hebben gemaakt. 

 



 

De toekomst begint nu! 

De profielkeuze voor de bovenbouw vmbo komt eraan. De leerlingen uit klas 2 maken binnenkort allemaal een 
profielkeuze voor klas 3 en 4. Noteert u de informatieavond Profielkeuze van donderdagavond 20 februari 2020 
vast in uw agenda!  
 
In de educatieve voorstelling van ‘Signatuur Onbekend’ kregen de leerlingen uit klas 2 theoretische leerweg 
woensdag 22 januari de vraag; Wat is een keuze nu eigenlijk? 
Iedereen maakt wel 100 keuzes per dag. Jam of hagelslag op je brood, huiswerk maken of gaan sporten, je geld 
uitgeven aan een worstenbroodje of toch sparen. Leerlingen maken elke dag tal van keuzes. Sommige keuzes gaan 
onbewust, over andere moet hard nagedacht worden. In deze voorstelling werden leerlingen geholpen om het 
geheim achter kiezen te ontrafelen. De leerlingen krijgen op deze manier meer inzicht in hun eigen keuzeproces. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Wiskundepaleis Pax h/v voorzien van Sangaku’s 
Om de lokalen wat uitdagender aan te kleden dan met posters met de tafels van 1 t/m 10 aan de muur, hebben wij 
als sectie wiskunde ervoor gekozen om Sangaku’s aan de muur te hangen. Dit zijn Japanse puzzelstukjes, waarbij 
het denkwerk begint met te achterhalen wat eigenlijk de vraag is. Het bewijs dat daarna geleverd moet worden is  
doorgaans een volgeschreven whiteboard, waarbij leerlingen vaak versteld staan (met name omdat ze het nog 
kunnen volgen ook!!!). Als wiskundigen zijn we best trots op deze nieuwe afbeeldingen aan de muur en kunnen we 
onze jonge verveelde wiskundigen stimuleren tot nog meer denken! 
 
Voor u natuurlijk de uitdaging om een van deze Sangaku’s op te lossen.  
(Nagenoeg alle Sangaku’s zijn te maken met behulp van wiskundekennis uit de onderbouw). 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
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 

 

Voorbeeld: Laat zien dat de oranje 

oppervlakte even groot is als de 

blauwe. 

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/

