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Postadres: Postbus 16
6650 AA Druten
Telefoon:

0487 51 24 03

E-mail:
Website:

info@paxchristicollege.nl
www.paxchristicollege.nl

Bankrelatie Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs
voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal:
NL55 RABO 0112 7148 11

Bestuur van het Pax Christi College:
Stichting Alliantie Voortgezet Onderwijs
voor Nijmegen en het Land van Maas en Waal
Bestuurder: Dhr. H. Elbers
Telefoon: 024 379 01 58
Postadres van het bestuursbureau:
Postbus 6618
6503 GC Nijmegen.

Door ontwikkelingen rondom het coronavirus kan het zijn
dat bepaalde informatie in de schoolgids aangepast wordt.
De school zal u dan zo zorgvuldig mogelijk nieuwe informatie
geven via de gebruikelijke communicatiekanalen.
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welkom
op het
pax christi
college

vlnr: Henri Winter, directeur bedrijfsvoering
Maartje Krüse, rector
Jeroen Beekmans, directeur onderwijs

In deze schoolgids zetten we alle relevante informatie voor schooljaar 2020-2021 op een rijtje. Graag maken we u wegwijs
in het ruime aanbod van onze school. Want we hebben veel te bieden en daar zijn we trots op!
We gaan een mooi schooljaar tegemoet, we zijn een school in beweging. We willen ons blijven ontwikkelen: we versterken en vernieuwen ons onderwijs, we zetten ICT in om (nog) modernere onderwijsvormen te ontwikkelen, we investeren
in de samenwerking met onze omgeving en binnen de Alliantie VO, we bieden ondersteuning aan die leerlingen die een
extra duwtje in de rug nodig hebben. Kortom, we zetten het Pax Christi College nog steviger op de kaart als een prachtige
streekschool waar onze leerlingen in een veilige leeromgeving groeien naar een passende vervolgopleiding.
We wensen uw zoon of dochter een fijne en leerzame schooltijd op het Pax Christi College. Een krachtig team van gemotiveerde docenten en ondersteunende medewerkers staat klaar om er weer een mooi schooljaar van te maken. Als nieuwe
rector van het Pax Christi College wil ik hier met veel energie mijn steentje aan bijdragen.
Mede namens de directie Pax Christi College,
Maartje Krüse
rector
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een
goede
sfeer op
pax
vmbo
Wat is er nou fijner dan in je eigen leefomgeving
naar school te gaan, samen met je vrienden en
vriendinnen van de basisschool?
Het Pax Christi College geeft leerlingen uit Maas
en Waal die mogelijkheid. Natuurlijk is het dan wel
belangrijk dat Pax wat te bieden heeft. Wij beseffen ons dat terdege en we werken continu aan ons
onderwijs. Wij zijn trots op wat we bieden: goed
en eigentijds onderwijs met daarbij de mogelijkheid voor leerlingen om zelf keuzes te maken in
het programma dat ze volgen. Op het Pax Christi
College valt wat te kiezen.
Op deze plaats in de schoolgids vertellen we over
de extra’s van ons vmbo onderwijs, zowel van de
beroepsvoorbereidende leerweg als van de
theoretisch leerweg. Daarna vertellen we over
de algemene schoolse zaken.

Marije Jol, afdelingsleider vmbo kader

Pax vmbo is een plek waar leerlingen met plezier
naar toe gaan. Een plek waar ze uitgedaagd worden.  Een plek waar veel persoonlijke aandacht is.
Een plek waar je kwaliteiten worden herkend.
Wij wensen iedereen een leuke tijd op Pax vmbo.
De afdelingsleiders

Jacob Gommers
afdelingsleider vmbo theorie 1 t/m 3
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vmbo
op pax
klaar
voor de
toekomst
Talentlessen – Waar ligt jouw talent?

In de onderbouw kunnen de leerlingen in leerjaar 1 en
2 kiezen uit drie talentstromen. Leerlingen hebben op
het  aanmeldingsformulier een keuze kunnen aangeven. Aan de meeste eerste keuzes kunnen we tegemoet
komen. Deze talentlessen worden gegeven op donderdag het 7e en 8e uur. In deze lessen zitten leerlingen uit
vmbo basis, vmbo kader en vmbo theorie bij elkaar. De
groepen zijn dus samengesteld op basis van de keuze
van de leerling. De drie talentstromen zijn:
innovatieve techniek, kunst en sport.
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Suze Tomlow
afdelingsleider vmbo theorie leerlaar 4

theoretische leerweg
Vmbo-t plus – Doorgaan naar de havo of
mbo-4

Het onderwijs voor de vmbo-theorieleerling is
gericht op een theoretische benadering met als doel
doorstroming naar mbo 4 of naar havo. Het vmbo-t
plus programma biedt de vmbo-theorieleerling die
meer aankan en voor zichzelf de lat hoger wil leggen
de mogelijkheid om dit te doen. Opstromen naar
havo kan overigens in alle leerjaren.

ICT – 21ste eeuwse vaardigheden voor de
vmbo-t leerlingen in leerjaar 3

Laptopklassen – De juiste leermiddelenmix
tussen laptops en boeken.

Alle leerlingen werken zowel met boeken als met
een laptop. De leerlingen kunnen via The Rent
Company een laptop huren of kopen (zie homepage/laptop). De lesstof wordt voor een groot deel
digitaal aangeboden. Leerlingen nemen de laptop
aan het eind van de dag mee naar huis.

Opstromen altijd mogelijk – Samen het
maximale eruit halen.

Veel aandacht besteden we aan het juiste niveau
dat bij een leerling past. Stel dat een leerling begint
op vmbo basis, maar al snel blijkt dat hij/zij meer in
zijn/haar mars heeft, dan is een overstap naar een
hoger niveau mogelijk. Dit kan ook gedurende het
schooljaar.

LOB – Wat ga je doen na het Pax?

Een belangrijke vraag. Als middelbare school zijn
we eigenlijk een tussenstation. Het maken van een
juiste keuze voor een vervolg van je schoolloopbaan
is enorm belangrijk. Via de lessen LOB (Loopbaan
Oriëntatie) helpen wij leerlingen een bewuste keuze
te maken voor het vervolg van hun loopbaan. Er vinden regelmatig loopbaangesprekken plaats en zoals
je kunt zien in de lessentabel.

Natuurlijk is er aandacht voor vaardigheden
waarover jongeren dienen te beschikken om goed
te kunnen functioneren binnen de huidige kennissamenleving. Bij digitale of ict-vaardigheden gaat
het om de mate waarin je in staat bent om met
computers en digitale media om te gaan en ze te
gebruiken voor (school) werk, dagelijkse werkzaamheden en problemen.

Burgerschap/MAS – Voor vmbo-t leerlingen
in leerjaar 3

De school heeft tot taak leerlingen op te voeden
tot volwaardige burgers. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen uiteindelijke een actieve
bijdrage gaan leveren aan de maatschappij. Het is
ook daarom dat er gekozen is voor een verplichte
maatschappelijke stage in leerjaar 3 en wekelijkse
Burgerschapslessen.

LO2 – Lichamelijke opvoeding ook als
examenvak

In leerjaar drie en vier vmbo-theorie kunnen leerlingen kiezen voor het vak Lichamelijke Opvoeding 2.
Naast de sportlessen krijgen leerlingen met LO2 een
examenvak met het accent op sport en organiseren.  

Profielwerkstuk – De kers op de taart

In het laatste schooljaar maken leerlingen
vmbo theorie hun profielwerkstuk. Zij werken
onder leiding van hun begeleider aan een
onderzoeksvraag.
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Muziek- en toneelavonden – Een avondje uit op
je eigen school
Elk jaar organiseren wij verschillende muziekavonden. Het is prachtig om te zien over welke
muzikale talenten onze leerlingen beschikken.
Wie wil, kan meedoen. We bieden iedereen graag
de kans om podium ervaring op te doen. Jaarlijks
bereidt ook onze toneelgroep een voorstelling voor.
Leerlingen die meedoen genieten hiervan en hun
zelfvertrouwen neemt toe.

beroepsvoorbereidende leerweg
Carrousellessen – Beroepsvoorbereidende
vaardigheden in de onderbouw vmbo basis/
kader

Meer praktisch onderwijs, dat is wat wij
willen. Daarom hebben we heel wat vakken
samengevoegd.
De carrousel bestaat uit vier onderdelen van
8 weken, te weten mens & gezondheid,
mens & techniek(2) en mens & ondernemen.
De nadruk ligt tijdens deze vier lesuren op de
beroepsvoorbereidende vaardigheden. De vakken
mens & natuur en mens & maatschappij zijn
geïntegreerd in het programma.

Praktijkvakken – vmbo basis- en
vmbo kaderleerlingen kunnen vier
uitstroomprofielen kiezen

•
•
•
•
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Bouw, Wonen en Interieur (BWI)                      
Produceren, Installeren en Energie (PIE)          
Zorg & Welzijn                                                            
Economie & Ondernemen

Willem Dijkstra
afdelingsleider vmbo basis

vmbo
zorg en
aandacht
Voor iedere leerling zorg en aandacht

Om het beste uit zichzelf te kunnen halen, verdient iedere leerling onze zorg en aandacht.

Onderwijsteams

De docenten uit de diverse onderwijstypen vormen
teams. Ieder team is verantwoordelijk voor (de
resultaten van) de leerlingen die onder hun hoede
vallen. Met elkaar kunnen de docenten de individuele leerling op deze manier beter volgen.

De mentor

De mentor is voor de leerling de belangrijkste persoon op school. Hij/zij speelt een centrale rol bij
de begeleiding van zijn/haar mentorleerlingen.
Bij de mentor kunnen de leerlingen terecht met
alle vragen op onderwijsgebied, maar ook op het
persoonlijke vlak. De mentor is ook de contactpersoon voor de ouders/verzorgers, de docenten en de
schoolleiding.

De leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider ondersteunt de mentor in
zijn taak. Hij/zij onderhoudt tevens contact met
de afdelingsleider en zorgcoördinator; hij/zij kan
advies inwinnen bij schoolinterne ondersteuners
zoals schoolmaatschappelijk werk en de jeugdarts/
schoolverpleegkundige.
Leerlingbegeleider
Mevr. M. Elhorst

Hulp bij leerachterstanden

Op het Pax Christi College werken speciaal opgeleide docenten (remedial teachers) die leerlingen
kunnen helpen achterstanden op leergebied weg
te werken. Leerachterstanden kunnen blijken uit
bijvoorbeeld testuitslagen of docenten merken op
dat leerlingen een achterstand hebben. Deze leerlingen krijgen hulp aangeboden. De remedial teachers helpen ook leerlingen die moeite hebben het
schoolwerk te structureren.

Docenten Remedial Teaching
• Dhr. F. Mulders
• Dhr. H. Busser
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Judith Ponsioen, Menno Oosterheert, en Pieter Litjens wiskunde

Dyslexie

Een leerling met een vorm van dyslexie heeft moeite
met taalbeheersing. Bij vermoeden van dyslexie
overleggen we met de ouders om de leerling verder te laten testen door een onafhankelijk bureau.
Dyslectische leerlingen krijgen een ‘dyslexiepasje’ en
een individueel handelingsplan. In dit handelingsplan staat welke maatregelen en ondersteuning
voor de leerling gelden om de gevolgen van de dyslexie zoveel mogelijk te beperken.
Leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben als
ze op het Pax Christi College komen, krijgen in de
eerste week een ‘dyslexiepasje’. Voor hen wordt met
behulp van het dyslexieonderzoek een handelingsplan geschreven.

Sociale vaardighedentraining

Na overleg met ouders en mentor kunnen leerlingen in aanmerking komen voor een sociale vaardigheidstraining. Deze training wordt verzorgd
door de orthopedagoog van de school.

Ondersteuning

Soms denkt de school dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, niet zozeer wegens leerproblemen als wel op sociaal-emotioneel gebied. Dat
wordt dan besproken in het ondersteuningsteam.

Zorgcoördinator

Mevr. C. van Zandvoort-Enning
e-mail: c.enning@paxchristicollege.nl

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Vanuit het Samenwerkingsverband werken op
alle locaties begeleiders Passend Onderwijs. Zij
ondersteunen de zorgcoördinatoren en de leerling
begeleiders.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen bij individuele problemen die ze kunnen
hebben met school, ouders of omgeving. De maatschappelijk werker is er vooral om naar de leerling
te luisteren, zijn problemen te ordenen en samen
te zoeken naar mogelijke oplossingen. Als dat
nodig is, kan de maatschappelijk werker doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.
Schoolmaatschappelijk werk
Mevr A. de Bruijn
e-mail: a.debruijn@paxchristicollege.nl

Spreekuur GGD

De sociaalverpleegkundige en de jeugdarts houden spreekuur op school. Leerlingen kunnen daar
zelf naar toe gaan, maar ook ouders, mentoren
en docenten kunnen een leerling aanmelden.
Tijdens het spreekuur worden vragen beantwoord
en problemen besproken. Samen met de leerling
wordt naar oplossingen gezocht. De tijden van het
spreekuur staan vermeld op de GGD-posters die
gedurende het schooljaar in school hangen.

Samenstelling schoolgezondheidsteam
Pax vmbo
Jeugdarts: mevr. R. Tielkens
Sociaal verpleegkundige: dhr. W. Wolfert

GGD Regio Nijmegen
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen
e-mail: rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 024 329 71 11
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur)
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algemene
schoolse
zaken
Overgangsnormen en examenreglement

De overgangsnormen en het examenreglement treft u aan op onze website.

Contact met school

Ouderbetrokkenheid stellen wij zeer op prijs. Een goede samenwerking tussen ouders en school vergroot de kans op
succes van een leerling. Samen zijn we sterker. Wij hebben dan ook graag dat u liever een keer te veel contact opneemt dan een
keer te weinig. De mentor van uw zoon of dochter is uw eerste aanspreekpunt. Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks
contact opnemen met vakdocenten. (Als u via e-mail met een vakdocent communiceert, vriendelijk daarbij de vraag de
mentor een CC te sturen.)
E-maildressen medewerkers Pax Christi College
De e-mailadressen van alle medewerkers van het Pax Christi College zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd:
(eerste letter voornaam).(achternaam)@paxchristicollege.nl  Bijvoorbeeld: j.jansen@paxchristicollege.nl
E-mailadressen leerlingen
Alle leerlingen op het Pax Christi College hebben een eigen e-mailadres: leerlingnummer@edupcc.nl.
Bijvoorbeeld: 123456@edupcc.nl.  
Het behoeft geen toelichting dat het belangrijk is dat leerlingen regelmatig controleren of zij van ons een bericht hebben
ontvangen.

Ouderportaal

Via het digitale ouderportaal heeft u continu zicht op de cijfers van uw zoon/dochter en ook op de aan- en afwezigheid.
U kunt het ouderportaal benaderen via de website van onze school. Als u het wachtwoord kwijt bent, klik dan op het
ouderportaal ‘wachtwoord vergeten’ en vul uw e-mailadres in.

Ouderbulletin

Periodiek sturen wij u via e-mail een ouderbulletin met informatie over actuele zaken. Oudere ouderbulletins vindt u terug
in het archief in het ouderportaal. Bij belangrijke gebeurtenissen verschijnt er ook een leerlingbulletin.
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Veilig en vertrouwd

We zijn een grote school met veel leerlingen. Het is de bedoeling dat elke leerling en elke medewerker zich veilig en
vertrouwd voelt bij ons. Daarom hebben we een aantal afspraken gemaakt. Niet te veel regels, immers: hoe meer regels,
hoe meer vlegels, maar toch een aantal basisregels waarvan we verwachten dat iedereen zich daar aan houdt. Verder doen
we graag een beroep op ieders gezond verstand.

Begin van de dag

Je komt binnen via de leerlingeningang. Pas na het belsignaal ga je naar je leslokaal.

Te laat

Als je te laat bent dan meld je je bij de conciërge.

Mobiele telefoon

In elk lokaal hangt een telefoontas. Bij binnenkomst doe je je telefoon in deze tas.

Huiswerk

Afspraak is dat je je huiswerk altijd af hebt. Als je een goede reden hebt waarom je je huiswerk niet hebt gemaakt, lever je
voor het begin van de les een briefje van je ouders in met daarop die reden.

Uit de les gestuurd

Als je uit de les gestuurd wordt door een docent, ben je verplicht je te melden bij de leerlingcoördinator.
Daar vul je het formulier ‘lesverwijdering’ in.

Lestijden
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08.15 - 09.05

1e uur

09.05 - 09.55

2e uur

09.55 - 10.15

pauze

10.15 - 11.05

3e uur

11.05 - 11.55

4e uur

11.55 - 12.25

pauze

12.25 - 13.15

5e uur

13.15 - 14.05

6e uur

14.05 - 14.20

pauze

14.20 - 15.10

7e uur

15.10 - 16.00

8e uur

Pauzes

Tijdens de pauzes verblijf je in de aula of op het schoolplein.

Eten en drinken

Alleen in de pauzeruimtes mag je eten en drinken. Afval gooi je in de afvalbakken.

Roken, alcohol en drugs

Pax is een rookvrije school. Ook het gebruik en bezit van alcohol en drugs zijn verboden.

Kleding

In de schoolgebouwen heb je geen jassen aan of petten en mutsen op. Alleen om religieuze redenen kan hierop een
uitzondering worden gemaakt.

Strafbare feiten

Indien je een strafbaar feit pleegt in het kader van de wet, wordt altijd de politie ingeschakeld.

Van links naar rechts: Jolanda Hermans, Ruud van Teeffelen en Piet Hymans
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Janette Kramer

verzuim en
ziekmelden
vmbo
Een zieke leerling, een roosterwijziging, iedere dag
gebeurt er wel iets wat de geplande gang van zaken
verstoort. Daarom hebben we op iedere locatie een
leerlingcoördinator die het overzicht houdt over
wat er op school gebeurt en die het aanspreekpunt
is voor leerlingen en ouders. Deze leerlingcoördinator zorgt voor een soepel en georganiseerd verloop
van de dagelijkse gang van zaken.
Op het vmbo zijn twee leerlingcoördinatoren:
Janette Kramer en Gertruud Coenders.
Ouders kunnen bij de leerlingcoordinator terecht
om hun kind telefonisch ziek te melden.
Leerlingen kunnen zich bij hen melden als ze ziek
worden tijdens schooltijd, als ze te laat zijn, als ze
uit de les zijn gestuurd, als ze vragen hebben over
het lesrooster of over andere organisatorische
kwesties en voor het inleveren en afhandelen van
de gele verlofbriefjes. Ook leerlingen die een
time-out-moment nodig hebben, komen bij hen
terecht.
De leerlingcoördinator houdt van dit alles de administratie bij en houdt de mentor en de betreffende
leerlingbegeleider op de hoogte.

Leerlingen die een dag of een gedeelte van de dag
verzuimen, dienen een formulier “Verlofaanvraag”
in te leveren bij de leerlingcoördinator. Ziekte van
de leerling moet door de ouders vóór 10.00 uur bij
de locatie waar de leerling is ingeschreven gemeld
worden.
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan
komen, wordt er samen met de ouders/verzorgers gekeken hoe het onderwijs aan de leerling,
rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan
worden. Hierbij kan eventueel gebruik worden
gemaakt van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Verzuimprotocol

Op het Pax Christi College werken we met het
Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs Nijmegen
e.o., waarin beschreven staat hoe we omgaan
met en handelen bij (on)geoorloofd verzuim. Het
gaat daarbij om te-laat-komen, ziekmeldingen en
andere vormen van (signaal)verzuim. Het volledige
verzuimprotocol staat op de website.
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Gertruud Coenders

vmbo
Directeur (a.i.)
Dhr. J. Beekmans
e-mail: j.beekmans@paxchristicollege.nl

Afdelingsleiders
Dhr. W. Dijkstra
vmbo basis
e-mail: w.dijkstra@paxchristicollege.nl
Mevr. M. Jol
vmbo kader
e-mail: m.jol@paxchristicollege.nl
Mevr. S. Tomlow
vmbo theorie leerjaar 4
e-mail: s.tomlow@paxchristicollege.nl
Dhr. J. Gommers
vmbo theorie leerjaar 1 t/m 3
e-mail: j.gommers@paxchristicollege.nl

Orthopedagoog

Dhr. M. Aarts
e-mail: m.aarts@paxchristicollege.nl
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lessentabel
vmbo Leerjaar 1
Kernvakken

basis

kader

theorie

Nederlands		

4

4

4

Engels		

3

3

3

Duits				

2

Wiskunde		

4

4

4

Rekenen		

1

1

Economie & Ondernemen (+ lob)		

5

5

1,5

Zorg & Welzijn (+ lob)		

5

5

1,5

Produceren Installeren & Energie (+ lob)		

5

5*

1,5

Bouw, Wonen & Interieur (+ lob)		

5

5 		

Beroepsvoorbereiding

Theorie Plus				

0,5

Talentlessen
Techniek XL		

2*

2*

2*

Cultuur XL		

2*

2*

2*

Sport XL		

2*

2*

2*

Geschiedenis				

2

Aardrijkskunde				

2

Mens & Maatschappij		

3

3

Biologie				

1

Mens & Natuur		

2

2

Beeldende Vorming		

2

2

2

Lichamelijke opvoeding		

3

3

3

Mentorles		

1

1

0,5

Loopbaanoriëntatie				

0,5

Totaal per week		

28

30

30

* Keuze uit 1 van de 3
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lessentabel
vmbo Leerjaar 2
Kernvakken

basis

kader

theorie

Nederlands

4

4

4

Engels

3

3

3

Duits		

2

2

Wiskunde

3

3

3

Rekenen

1

1

Economie & Ondernemen (+ lob)

2*

2*

Produceren, Installeren & Energie (+ lob)

2*

2*

Zorg & Welzijn (+ lob)

2 **

2 **

Bouw, Wonen & Interieur (+ lob)

2 **

2 **		

Beroepsvoorbereiding

Theorie Plus			

2

Talentlessen
Techniek XL

2 ***

2 ***

2

Cultuur XL

2 ***

2 ***

2

Sport XL

2 ***

2 ***

2

Science

3

3

3

Geschiedenis			

1

Aardrijkskunde			

1

Mens & Maatschappij

3

3

Biologie			
Mens & Natuur

2

2

2

Economie			

2

Beeldende Vorming

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Mentorles

1

0,5

0,5

Loopbaanoriëntatie

1

0,5

0,5

Totaal per week

31

32

31

* Keuze uit 1 van de 2 - ** Keuze uit 1 van de 2 - *** Keuze uit 1 van de 3
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lessentabel

vmbo 3 basisberoepsgerichte leerweg, 2020-2021
Gemeenschappelijk deel

Techniek

Zorg & welzijn economie

Nederlands

3

3

3

Engels

4

4

4

Kunstvakken incl ckv

project

project

project

Maatschappijleer

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

Rekenen

1

1

1

3*

3

AVO
Sectordeel
Wiskunde

3

Maatschappijkunde
Natuur/scheikunde 1

3*
3

Biologie		

3

Economie			

3

beroepsgericht deel
Produceren, installeren en energie

12

Bouwen, wonen en interieur

12

Zorg en welzijn

12

Economie en ondernemen		
Totaal per week

12

30

30

* Keuze uit 1 van de 2
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30

lessentabel

vmbo 3 kaderberoepsgerichte leerweg, 2020-2021
Gemeenschappelijk deel

Techniek

Zorg & welzijn economie

Nederlands

4

4

4

Engels

3

3

3

Kunstvakken incl ckv

project

project

project

Maatschappijleer

1

1

1

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

Rekenen

1

1

1

Mentoruur
Sectordeel

1

1

1

Wiskunde

3

3*

3

Maatschappijkunde
Natuur/scheikunde 1

3*
3

Biologie
Economie

3
		

3

beroepsgericht deel
Produceren, installeren en energie

12

Bouwen, wonen en interieur

12

Zorg en welzijn

12

Economie en ondernemen
Totaal per week

12
31

31

* Keuze uit 1 van de 2

20

31

lessentabel
vmbo 3 theoretische leerweg, 2020-2021
Gemeenschappelijk deel

Techniek

Zorg & welzijn

economie

Nederlands

4

4

4

LANDBOUW
4		

Engels

3

3

3

3

Kunstvakken incl ckv

2

2

2

2

Maatschappijleer		
Lichamelijke oefening

3

3

3

3

ICT skills

2

2

2

2

Burgerschap / maatsch. stage

1

1

1

1

Loopbaanorientatie

1

1

1

1

Mentoruur

1

1

1

1

Wiskunde

3

3

3

3

Natuur/scheikunde 1

3

Profieldeel verplicht
3*

Biologie		

3

Economie			

3*
3

Keuzedeel verplicht klas 3
Natuur/scheikunde 2

2

2 **

2

Geschiedenis		

2 **

2

2

Keuzedeel vrij 2 vakken uit:
Aardrijkskunde

2

2

2

Economie

3

3		

3

Duits

3

3

3

3

Biologie

3		

3

3

Geschiedenis

2

2

Lichamelijke oefening 2

2

2

2

2

Handvaardigheid

2

2

2

2

Natuur/scheikunde 1		

3

3

3

Natuur/scheikunde 2		

2

2

2

29/30/31

29/30/31

29/30/31

Tekenen

Totaal per week

29/30/31

* Keuze uit 1 van de 2 - ** Keuze uit 1 van de 2
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lessentabel

vmbo 4 basis beroepsgerichte leerweg, 2020-2021
Gemeenschappelijk deel

Techniek Zorg & welzijn economie

Nederlands

3

3

3

Engels

4

4

4

Kunstvakken incl ckv

			

Maatschappijleer		
Lichamelijke opvoeding

2

2

2

Rekenen

1

1

1

3

3*

3

Maatschappijkunde		

3*

AVO
profieldeel
Wiskunde
Natuur/scheikunde 1

3

Biologie		

3

Economie			

3

beroepsgericht deel
Produceren, installeren en energie

12

Bouwen, wonen en interieur

12

Zorg en welzijn		

12

Economie en ondernemen		
Totaal per week

12

28

28

* Keuze uit 1 van de 2

22
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lessentabel

vmbo 4 kader beroepsgerichte leerweg, 2020-2021
Gemeenschappelijk deel	

Techniek Zorg & welzijn

Nederlands

3

3

3

Engels

4

4

4

Kunstvakken incl ckv

economie

			

Maatschappijleer		
Lichamelijke opvoeding

2

1

1

Rekenen

0,5

0,5

0,5

Mentoruur
profieldeel

0,5

0,5

0,5

Wiskunde

4

4*

4

Maatschappijkunde
Natuur/scheikunde 1

4*
4

Biologie		

4

Economie			

4

beroepsgericht deel
Produceren, installeren en energie

12

Bouwen, wonen en interieur

12

Zorg en welzijn

12

Economie en ondernemen		
Totaal per week

12

29

29

* Keuze uit 1 van de 2
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lessentabel
vmbo 4 theoretische leerweg, 2020-2021
Gemeenschappelijk deel

Techniek

Zorg & welzijn

economie

Nederlands

3

3

3

LANDBOUW
3		

Engels

4

4

4

4

Maatschappijleer

2

2

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Kunstvakken incl ckv

Loopbaanorientatie		
Mentoruur
Profieldeel verplicht

1

1

1

1

Wiskunde

4

4

4

4

Natuur/scheikunde 1

4

4*

Biologie		

4

Economie			

4*
4

Keuzedeel verplicht klas 4
Natuur/scheikunde 2

2

2 **

2

Geschiedenis		

2 **

2

4

Keuzedeel vrij 2 vakken uit:
Aardrijkskunde

4

4

Economie

4

4		

4

Duits

3

3

3

3

Biologie

4		

4

4

Geschiedenis

4

4

Lichamelijke opvoeding 2

4

4

4

4

Handvaardigheid

4 ***

4 ***

4 ***

4 ***

Tekenen

4 ***

4 ***

4 ***

4 ***

Natuur/scheikunde 1		

4

4

4

Natuur/scheikunde 2

4

4

4

27/28

27/28

27/28

Totaal per week
* Keuze uit 1 van de 2

29/30
- ** Keuze uit 1 van de 2

- *** Keuze uit 1 van de 2
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Van links naar rechts: Thijs Blijdenstein, Marieke de Jong en Michel Vermeulen
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welkom
op pax
havo vwo
Goed onderwijs in je eigen omgeving
Wat is er nou fijner voor leerlingen dan in hun eigen leefomgeving naar school te gaan, samen met vrienden
en vriendinnen van de basisschool? Het Pax Christi College geeft leerlingen uit Maas en Waal die mogelijkheid.
Natuurlijk is het dan wel belangrijk dat Pax wat te bieden heeft. Wij beseffen ons dat terdege en we werken continu
aan ons onderwijs. Wij zijn trots op wat we bieden: goed en eigentijds onderwijs met daarbij de mogelijkheid voor
leerlingen om zelf keuzes te maken in het programma dat ze volgen. Op het Pax Chirsti College valt wat te kiezen.
Op deze plaats in de schoolgids vertellen we eerst over de extra’s die ons havo- en vwo-onderwijs zijn eigen gezicht
geeft. Daarna vertellen we u over algemene schoolse zaken, zodat u weet hoe het er bij ons aan toegaat.

graag stellen we nader aan u voor:
onze extra’s
Excellentieprogramma – Pax in groep 8

Inmiddels volgt een behoorlijk aantal leerlingen
al les
op onze school als ze nog in groep 8 zitten. In
samenwerking met de basisscholen in onze omgeving bieden wij talentvolle basisschoolleerlingen
verdiepingslessen aan. Gedurende een aantal
woensdagmiddagen werken deze leerlingen
samen aan verschillende wetenschappelijke thema’s. Aan het einde volgt natuurlijk een presentatie aan ouders en familie.

Talent XLt – Waar ligt jouw talent?

Waar ben jij goed in en in welke richting zou jij je
verder
willen ontwikkelen? Die vragen staan centraal in
het onderbouwvak Talent XLt. In de brugklas laten
wij leerlingen kennismaken met drie thema’s:
Sports, Tech&Design en Business.
Elk thema staat gedurende een aantal weken centraal.
Aan het einde van de brugklas kiest de leerling die
richting die het beste bij hem/haar past en waarmee hij/zij in klas twee en drie verdergaat.
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26

onze extra’s

Laptopklassen – De juiste mix tussen laptops en
boeken

Alle leerlingen werken met een laptop. Dat wil zeggen
dat leerlingen via school een laptop huren/kopen of zelf
een laptop meebrengen.
Heel bewust kiezen wij op Pax voor een mix van digitale
leermiddelen en een boekenpakket, om zo het beste van
beide werelden te combineren.  

Opstromen elk jaar weer mogelijk – Samen het
maximale eruit halen

Veel aandacht besteden wij aan het juiste niveau dat bij
een leerling past. Stel dat een leerling begint op havo maar
later blijkt dat deze leerling meer in zijn mars heeft, dan is
een overstap naar het vwo mogelijk. Het is ons doel samen
het maximale eruit te halen. Opstromen is niet alleen
mogelijk in de brugklas, maar ook in klas 2 en 3.

Atheneum of Gymnasium? – Beide mogelijk op
het Pax

In de brugklas krijgen vwo-leerlingen nog een keuze voorgelegd: wordt het atheneum of gymnasium? Pax biedt
beide opleidingen aan. In de brugklas zorgen we voor een
goede voorlichting voor leerlingen en ouders over beide
opleidingen. Om kennis te maken met de klassieke oudheid en de bijbehorende talen Latijn en Grieks krijgen de
brugklassers het vak Classics aangeboden. Typisch voor ons
gymnasium is dat we elk jaar onze gymnasiumdag organiseren waarop alle gymnasiasten, van klas 1 tot en met 6,
gezamenlijk aan de slag gaan met interessante thema’s.
Ook hier zijn ouders en familie welkom op de afsluitende
presentaties.
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Moderne vreemde talen – Aansluiten bij
de behoefte van het bedrijfsleven

Het is algemeen bekend dat het Nederlandse bedrijfsleven
veel geld laat liggen door de gebrekkige kennis van de Duitse
taal. Op het Pax Christi College hebben wij bewust Duits een
prominente plaats gegeven op de lessentabel. Bovendien
bevinden we ons in de directe nabijheid van het Duitse taalgebied. Ook dat is een belangrijk gegeven voor ons, waar we
rekening mee houden in ons talenaanbod. Alle leerlingen op
havo en vwo krijgen Duits vanaf de brugklas. Dat is vrij uitzonderlijk, al zeggen we het zelf. In de tweede en derde klas
komt daar Spaans bij. Verder is het ook zo dat onze Vwo’ers
vanaf klas 3 het internationaal gewaardeerde Cambridge
English kunnen kiezen in plaats van het gewone Engels.

BSM – Voor slimme doeners die houden van sport
en organiseren

Speciaal voor onze havisten hebben wij in de bovenbouw
het vak Bewegen, Sport en Maatschappij ingevoerd. Een
mooi vak waarbij sport natuurlijk een prominente plaats
inneemt. En dan gaat het verder dan bijvoorbeeld voetbal
of hockey. Wat te denken van lacrosse, schermen en fierljeppen?
Naast zelf sporten is het ook belangrijk om anderen plezier
in bewegen te geven. Zo organiseren onze BSM-leerlingen
onder de vlag van de regionaal bekende organisatie
DijkenSport.nl jaarlijks de Pax ColorRun en ook geven zij
training bij diverse sportclubs in Maas en Waal.

onze extra’s

Econasium – Plusprogramma voor ‘economische’
vwo’ers ism Tilburg University

Muziek- en toneelavonden – Een avondje uit op
je eigen school

Bèta-excellentschool – Bèta hoog in het vaandel

LOB – Wat ga je doen na het Pax?

Het Pax Christi College is een Econasium-school. Samen
met Tilburg University bieden wij getalenteerde vwo’ers
in de bovenbouw de mogelijkheid een plusprogramma
op economisch vlak te volgen. Leerlingen krijgen onder
meer een serie colleges in Tilburg, ze bezoeken congressen, bedrijven en economische instellingen. Binnen
het programma is veel aandacht voor academische
vaardigheden als onderzoek doen, statistiek en dataanalyse. Ook Rabobank Maas en Waal heeft zich aan het
Econasium verbonden en dankzij de ondersteuning van
de bank kunnen wij onze Econasiumleerlingen een excursie naar Hongkong bieden.

Sinds jaar en dag stimuleert de overheid bèta-programma’s. Vanaf dag één hebben wij aansluiting gezocht bij
deze programma’s. Pax is een ervaren en gecertificeerde
bèta-excellentschool met goede contacten in het vervolgonderwijs. We beschikken over goed geoutilleerde
lokalen en een minilaboratorium. Binnen bèta speelt het
bovenbouwvak NLT (Natuur, Leven en Technologie) een
speciale rol.
Theorie en praktijk worden op een aantrekkelijke manier
gecombineerd. Havisten krijgen NLT op het Pax, vwoleerlingen volgen NLT aan de Radboud Universiteit. In de
onderbouw kennen we het vak Science, de juniorvariant
van NLT.

Anti-verveling – Geef aan wat je wilt en we
denken met je mee

Je vervelen op school is frustrerend en zonde van je
tijd. Als een leerling meer wil dan het gewone lesprogramma, willen wij hierin graag meedenken. Leerlingen
kunnen bijvoorbeeld extra vakken volgen. Dat kan bij ons
op school maar ook via het PUC (Pre University College
van de Radboud Universiteit) alhoewel je je voor die
laatste mogelijkheid wel dient te kwalificeren. Een ander
voorbeeld is het halen van stercertificaten. Leerlingen
krijgen een stercertificaat uitgereikt bij hun diploma als
zij naast het gewone lesprogramma met succes extra
activiteiten hebben ondernomen. Denk aan het lid zijn
van de leerlingenraad of het geven van bijlessen aan
mede-leerlingen. Leerlingen kunnen zelf voorstellen op
welke activiteiten zij willen inzetten.
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Elk jaar organiseren wij verschillende muziekavonden.
Het is prachtig om te zien over welke muzikale talenten
leerlingen (en docenten) beschikken en de avonden
staan dan ook garant voor vele kippenvelmomenten.
Wie wil, kan meedoen. We bieden iedereen graag de
kans podiumervaring op te doen. Jaarlijks bereidt ook
onze toneelgroep een voorstelling voor. Tijdens de
repetities, die enkele maanden in beslag nemen,
groeit deze jaarlijks wisselende groep sterk naar
elkaar toe en de spelers weten elkaar te versterken.
Leerlingen genieten daarvan en het zelfvertrouwen
neemt zichtbaar

Wat ga je doen na het Pax? Een belangrijke vraag.
Als middelbare school zijn we eigenlijk maar een
tussenstation. Het maken van een juiste keuze voor
een vervolgstudie is enorm belangrijk.  
Via ons LOB-traject (Loopbaan oriëntatie) helpen wij
leerlingen een bewuste keuze te maken voor een
vervolgstudie. De mentor en de decaan spelen een
belangrijke rol in dit traject. Een prettig feit is dat
Pax-leerlingen het goed doen in het vervolgonderwijs.
Vwo-leerlingen scoren zelfs bovengemiddeld veel
studiepunten in hun eerste jaar in het vervolgonderwijs.

Conciërges Pax havo | vwo - van links naar rechts:
Harry van Rooij, Jolanda Peters, Marcel de Keijzer en Timo Albers

onze extra’s

Profielwerkstuk – De kers op de taart

In het laatste schooljaar maken leerlingen hun profielwerkstuk. Wij gaan met ons profielwerkstuktraject verder dan de
eisen die de wet aan het PWS stelt. Dit omdat hogescholen
en universiteiten aangeven veel waarde te hechten aan het
profielwerkstuk. De manier waarop leerlingen werken tijdens het maken van het PWS sluit erg aan bij de manier van
werken in het vervolgonderwijs.
Op het Pax Christi College kiezen leerlingen een onderwerp
dat moet aansluiten bij twee vakken in plaats van één en
hebben zij ook twee begeleiders die ze kunnen raadplegen.
Verder organiseren we voor onze leerlingen een heus PWScongres met workshops en werktijd. Dat deze aanpak werkt
blijkt uit het feit dat onze leerlingen al meerdere landelijke
prijzen hebben gewonnen met hun profielwerkstukken.
Jaarlijks reiken we ook onze eigen Pax PWS prijzen uit aan de
leerlingen die volgens een externe jury de beste werkstukken
hebben gemaakt.

Overgangsnormen en examenreglement

De overgangsnormen en het examenreglement treft u aan
op onze website.
Tweemaal doubleren in hetzelfde leerjaar is niet toegestaan
en ook mag een leerling niet doubleren als hij in het voorgaande leerjaar is blijven zitten.

Contact met school

Ouderbetrokkenheid stellen wij zeer op prijs. Een goede
samenwerking tussen ouders en school vergroot de kans op
succes van een leerlingen. Samen zijn we sterker. Wij hebben
dan ook graag dat u liever een keer te veel contact opneemt
dan een keer te weinig.
De mentor van uw zoon of dochter is uw eerste aanspreekpunt. Vanzelfsprekend kunt u ook rechtstreeks contact
opnemen met vakdocenten. (Als u via e-mail met een
vakdocent communiceert, vriendelijk daarbij de vraag de
mentor een CC te sturen.)
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Ouderportaal

Via het digitale ouderportaal heeft u continu zicht op de
cijfers van uw zoon/dochter en ook op de aan- en afwezigheid. U kunt het ouderportaal benaderen via de website
van onze school.

E-mailadressen

De e-mailadressen van alle medewerkers van het Pax Christi
college zijn allemaal op dezelfde manier opgebouwd:
(eerste letter voornaam).(achternaam)@paxchristicollege.nl.
Bijvoorbeeld: j.jansen@paxchristicollege.nl.
Alle leerlingen op het Pax Christi College hebben een
eigen e-mailadres: leerlingnummer@edupcc.nl.
Bijvoorbeeld: 123456@edupcc.nl.
Wij gebruiken dit e-mailadres voor alle digitale
communicatie met leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan
het publiceren van toetsweekroosters. Het behoeft geen
toelichting dat het belangrijk is dat leerlingen regelmatig
controleren of zij van ons een bericht hebben ontvangen.

Ouderbulletin

Periodiek sturen wij u via e-mail een ouderbulletin met
informatie over actuele zaken. Oudere ouderbulletins vindt
u terug in het archief in het ouderportaal. Bij belangrijke
gebeurtenissen verschijnt er ook een leerlingbulletin.

algemene
schoolse
zaken
veilig en vertrouwd

We zijn een grote school met veel leerlingen. En het is de bedoeling dat elke leerling en elke medewerker zich
veilig en vertrouwd voelt bij ons. Daarom hebben we een aantal schoolregels opgesteld. Niet te veel regels, immers:
hoe meer regels, hoe meer vlegels, maar toch een aantal basisregels waarvan we verwachten en eisen dat iedereen zich
daar aan houdt. Verder doen we graag een beroep op ieders gezond verstand.

Begin van de dag

Je komt binnen via de leerlingeningang. Pas na het belsignaal ga je naar je leslokaal.

Te laat

Als je te laat komt, haal je eerst een briefje. Met dat briefje meld je je bij de docent.

Mobiele telefoon

In elk lokaal hangt een telefoontas. Bij binnenkomst doe je je telefoon in deze tas.

Huiswerk

Afspraak is dat je je huiswerk altijd af hebt. Als je een goede reden hebt waarom je je huiswerk niet hebt gemaakt,
lever je voor het begin van de les een briefje van je ouders in met daarop die reden.

Uit de les gestuurd

Als je uit de les gestuurd wordt door een docent ben je verplicht je te melden bij de leerlingcoördinator.
Daar vul je het formulier ‘lesverwijdering’ in.

Pauzes

Tijdens de pauzes verblijf je op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Eten en drinken

Alleen in de pauzeruimtes mag je eten en drinken. Afval gooi je in de afvalbakken.

Roken, alcohol en drugs

Roken is nergens in en om de school toegestaan. Ook het gebruik en bezit van alcohol en drugs zijn verboden.

Kleding

In de schoolgebouwen heb je geen jassen aan of petten en mutsen op. Alleen om religieuze redenen kan hierop
een uitzondering worden gemaakt.

Strafbare feiten

Indien je een strafbaar feit pleegt in het kader van de wet, wordt altijd de politie ingeschakeld.
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zorg en
aandacht
Voor iedere leerling zorg en aandacht

Om het beste uit zichzelf te kunnen halen, verdient iedere leerling onze zorg en aandacht.

Onderwijsteams

De docenten uit de diverse onderwijstypen vormen
teams. Ieder team is verantwoordelijk voor (de
resultaten van) de leerlingen die onder hun hoede
vallen. Met elkaar kunnen de docenten de individuele leerling op deze manier beter volgen.

De mentor

De mentor is voor de leerling de belangrijkste persoon op school. Hij/zij speelt een centrale rol bij
de begeleiding van zijn/haar mentorleerlingen.
Bij de mentor kunnen de leerlingen terecht met
alle vragen op onderwijsgebied, maar ook op het
persoonlijke vlak. De mentor is ook de contactpersoon voor de ouders/verzorgers, de docenten en de
schoolleiding.

De leerlingbegeleider

De leerlingbegeleider ondersteunt de mentor in
zijn taak. Hij/zij onderhoudt tevens contact met
de afdelingsleider en zorgcoördinator; hij/zij kan
advies inwinnen bij schoolinterne ondersteuners
zoals schoolmaatschappelijk werk en de jeugdarts/
schoolverpleegkundige.
Leerlingbegeleiders havo | vwo onderbouw
• Mevr. H. de Kroon (havo)
• Mevr. B. Nederhoed (vwo)

Hulp bij leerachterstanden

Op het Pax Christi College werken speciaal opgeleide docenten (remedial teachers) die leerlingen
kunnen helpen achterstanden op leergebied weg
te werken. Leerachterstanden kunnen blijken uit
bijvoorbeeld testuitslagen of docenten merken op
dat leerlingen een achterstand hebben. Deze leerlingen krijgen hulp aangeboden. De remedial teachers helpen ook leerlingen die moeite hebben het
schoolwerk te structureren.

Docenten Remedial Teaching
• Mevr. C. Peters
• Mevr. M. Vandevenne

Sociale vaardighedentraining

Na overleg met ouders en mentor kunnen
leerlingen in aanmerking komen voor een sociale
vaardigheidstraining. Deze training wordt gecoördineerd door de orthopedagoog van de school.
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Dyslexie

Een leerling met een vorm van dyslexie heeft
moeite met taalbeheersing. Bij vermoeden van
dyslexie overleggen we met de ouders om de leerling verder te laten testen door een onafhankelijk
bureau. Dyslectische leerlingen krijgen een ‘dyslexiepasje’ en een individueel handelingsplan. In dit
handelingsplan staat welke maatregelen en ondersteuning voor de leerling gelden om de gevolgen
van de dyslexie zoveel mogelijk te beperken.
Leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben
als ze op het Pax Christi College komen, krijgen in
de eerste week een ‘dyslexiepasje’. Voor hen wordt
met behulp van het dyslexieonderzoek een handelingsplan geschreven.

Ondersteuningsteam

Soms denkt de school dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, niet zozeer wegens leerproblemen als wel op sociaal-emotioneel gebied. Dat
wordt dan besproken in het ondersteuningsteam.

Zorgcoördinatoren

Mevr. I. Adema Pax havo | vwo bovenbouw

Mevr. C. van Zandvoort Pax havo | vwo onderbouw

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Vanuit het Samenwerkingsverband werken op
alle locaties begeleiders Passend Onderwijs. Zij
ondersteunen de zorgcoördinatoren en de leerling
begeleiders.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen bij individuele problemen die ze kunnen
hebben met school, ouders of omgeving. De maatschappelijk werker is er vooral om naar de leerling
te luisteren, zijn problemen te ordenen en samen
te zoeken naar mogelijke oplossingen. Als dat
nodig is, kan de maatschappelijk werker doorverwijzen naar de juiste hulpverlening.
Schoolmaatschappelijk werk
Mevr A. de Bruijn
e-mail: a.debruijn@paxchristicollege.nl

Spreekuur GGD

De sociaalverpleegkundige en de jeugdarts houden spreekuur op school. Leerlingen kunnen daar
zelf naar toe gaan, maar ook ouders, mentoren
en docenten kunnen een leerling aanmelden.
Tijdens het spreekuur worden vragen beantwoord
en problemen besproken. Samen met de leerling
wordt naar oplossingen gezocht. De tijden van het
spreekuur staan vermeld op de GGD-posters die
gedurende het schooljaar in school hangen.

Samenstelling schoolgezondheidsteam
Jeugdarts: mevrouw R. Tielkens
Sociaal verpleegkundige: de heer W. Wolfert

GGD Regio Nijmegen
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen
e-mail: rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 024 329 71 11
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur)
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Lex Haijemaije, leerlingcoördinator havo | vwo

verzuim
en ziek
melden
havo|vwo
Een zieke leerling, een roosterwijziging, iedere dag
gebeurt er wel iets wat de geplande gang van zaken
verstoort. Daarom hebben we op iedere locatie een
leerlingcoördinator die het overzicht houdt over
wat er op school gebeurt en die het aanspreekpunt
is voor leerlingen en ouders.
Deze leerlingcoördinator zorgt voor een soepel en
georganiseerd verloop van de dagelijkse gang van
zaken.
Lex Haijemaije is de leerlingcoördinator. Ouders
kunnen bij haar terecht om hun kind telefonisch
ziek te melden. Leerlingen kunnen zich bij haar
melden als ze ziek worden tijdens schooltijd, als
ze te laat zijn, als ze uit de les zijn gestuurd, als ze
vragen hebben over het lesrooster of over andere
organisatorische kwesties en voor het inleveren en
afhandelen van de gele verlofbriefjes.
Ook leerlingen die een time-out-moment nodig
hebben, komen bij Lex terecht.
De leerlingcoördinator houdt van dit alles de
administratie bij en houdt de mentor en de
betreffende leerlingbegeleider op de hoogte.
Leerlingen die een dag of een gedeelte van de dag
verzuimen, dienen een formulier “Verlofaanvraag”
in te leveren bij de leerlingcoördinator.

Ziekte van de leerling moet door de ouders vóór
10.00 uur bij de locatie waar de leerling is ingeschreven gemeld worden.
Indien de leerling langere tijd niet naar school kan
komen, wordt er samen met de ouders/verzorgers
naar gekeken hoe het onderwijs aan de leerling,
rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan
worden. Hierbij kan eventueel gebruik worden
gemaakt van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Verzuimprotocol

Op het Pax Christi College werken we met het
Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs Nijmegen
e.o., waarin beschreven staat hoe we omgaan
met en handelen bij (on)geoorloofd verzuim. Het
gaat daarbij om te-laat-komen, ziekmeldingen en
andere vormen van (signaal)verzuim. Het volledige
verzuimprotocol staat op de website.
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Directeur
Dhr. J. Beekmans,
e-mail: j.beekmans@paxchristicollege.nl

Afdelingsleiders
havo en vwo leerjaar 1 - 2
Dhr. M. Vermeulen
e-mail: m.vermeulen@paxchristicollege.nl
vwo, leerjaar 3 - 6
Mevr. M. de Jong
e-mail: m.dejong@paxchristicollege.nl
havo, leerjaar 3 - 5
Dhr. T. Blijdenstein
e-mail: t.blijdenstein@paxchristicollege.nl

Lestijden

08.15-09.05

1e uur

09.05-09.55

2e uur

09.55-10.15

pauze

10.15-11.05

3e uur

11.05-11.55

4e uur

11.55-12.25

pauze

12.25-13.15

5e uur

13.15-14.05

6e uur

14.05-14.20

pauze

14.20-15.10

7e uur

15.10-16.00

8e uur

Orthopedagoog
Mevr. M. Esselink
e-mail: m.esselink@paxchristicollege.nl
Decaan
Mevr. L.A.L. Kerkhof
e-mail: f.kerkhof@paxchristicollege.nl

Mevrouw F. Kerkhof
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lessentabel
havo leerjaar 1 + 2

leerjaar 1

Lessen

leerjaar 2

Lessen

Nederlands

3

Nederlands

3

Engels

3

Engels

3

Duits

3

Duits

2

Geschiedenis

2

Spaans

2

Aardrijkskunde

2

Geschiedenis

2

Wiskunde

3

Aardrijkskunde

2

Biologie

2

Wiskunde

3

Muziek

2

Natuur-/scheikunde

2

Beeldende vorming

2

Biologie

2

Lichamelijke opvoeding

3

Muziek

2

Mentoraat

1		

Beeldende vorming

2

Business

1 *			

Lichamelijke opvoeding

2

Sports

1 *			

Mentoraat

1		

Tech&design

1 *			

Business

1 *			

Science

2			

Sports

1 *			

Verdiepingsvak Engels

1**			

Tech&design

1 *			

Verdiepingsvak Nederlands

1**			

Science

1			

Verdiepingsvak wiskunde

1**			

Verdiepingsvak Engels

1**			

Verdiepingsvak regie

1**		

Verdiepingsvak Nederlands

1**			

totaal per week

30 lessen

Verdiepingsvak wiskunde

1**			

Verdiepingsvak regie

1**

totaal per week
* Keuze uit 1 van de 3 vakken

* Keuze uit 1 van de 3 vakken

** Keuze uit 1 van de 4 vakken

** Keuze uit 1 van de 4 vakken

35 35

31 lessen

Lessentabel havo-3, -4 en -5

lessentabel
havo leerjaar 3 + 4

leerjaar 3

Lessen

leerjaar 4

Lessen

Nederlands

3

Nederlands

4

Engels

3

Engels

4

Duits

2

Duits

3

Spaans

3

Spaans

4

Geschiedenis

2

Geschiedenis

3

Aardrijkskunde

2

Aardrijkskunde

3

Economie

2

Economie

3

Wiskunde

3

Bedrijfseconomie

3

Natuurkunde

2

Wiskunde A

3

scheikunde

2

Wiskunde B

3

Beeldende vorming

1

Natuurkunde

4

Lichamelijke opvoeding

2

natuur, leven en technologie

3

Mentoraat/profielkeuze

1		

Scheikunde

3

Business

1 *			

Biologie

4

Sports

1 *			

Verdiepingsvak Engels

1*

Tech&design

1 *			

Verdiepingsvak Nederlands

1 * 		

Verdiepingsvak Engels

1**		

Verdiepingsvak wiskunde

1 * 		

Verdiepingsvak Nederlands

1**		

Verdiepingsvak regie

1 * 		

Verdiepingsvak wiskunde

1**		

Muziek

3

Verdiepingsvak regie

1**

Beeldende vorming

3

Lichamelijke opvoeding

2		

Bewegen, sport en maatschappij

3

Mentoraat/studiekeuze

1		

Maatschappijleer

2

Culturele en kunstzinnige vorming

2

totaal per week

30 lessen

Loopbaanoriëntatie			
totaal per week
* Keuze uit 1 van de 3 vakken
* Keuze uit 1 van de 4 vakken

** Keuze uit 1 van de 4 vakken

36 36

30 lessen

lessentabel
havo leerjaar 5

leerjaar 5

Lessen

Nederlands

3

Engels

3

Duits

4

Spaans

4

Geschiedenis

3

Aardrijkskunde

3

Economie

4

Bedrijfseconomie

3

Wiskunde A

3

Wiskunde B

3,5

Natuurkunde

3,5

natuur, leven en technologie

3

Scheikunde

3

Biologie

3,5

Verdiepingsvak Engels

0,5 *		

Verdiepingsvak Nederlands

0,5 *		

Verdiepingsvak wiskunde

0,5 *		

Verdiepingsvak regie

0,5 *		

Muziek

3

Beeldende vorming

3

Lichamelijke opvoeding

2		

Bewegen, sport en maatschappij

3

Mentoraat/studiekeuze

1		

Maatschappijleer
Culturele en kunstzinnige vorming

2

Loopbaanoriëntatie

		

combinatiecijfer
totaal		

30

* Keuze uit 1 van de 4 vakken

37 37

lessentabel
vwo leerjaar 1 + 2

	leerjaar 1

	leerjaar 2

ATH

GYM

Nederlands

3

Nederlands

3

3

Engels

3

Engels

3

2

Duits

3

Latijn		

2

Classics

1

Grieks		

2

Geschiedenis

2

Duits

2

2

Aardrijkskunde

2

Spaans

2

2

Wiskunde

3

Geschiedenis

2

2

Biologie

2

Aardrijkskunde

2

2

Muziek

2

Wiskunde

3

3

Beeldende vorming

2

Natuur-/scheikunde

2

2

Lichamelijke opvoeding

3

Biologie

2

2

Mentoraat

1		

Muziek

2

1

Business

1 *			

Beeldende vorming

2

1

Sports

1 *			

Lichamelijke opvoeding

2

2

Tech&design

1 *			

Mentoraat

1

1

Science

2			

Business

1*

1 *		

Verdiepingsvak Engels

0,5 **		

Sports

1*

1 *		

Verdiepingsvak Nederlands

0,5 **		

Tech&design

1*

1 *		

Verdiepingsvak wiskunde

0,5 **		

Science

1

1		

Verdiepingsvak regie

0,5 **

Verdiepingsvak Engels

1 **			

Verdiepingsvak Nederlands

1 **			

Verdiepingsvak wiskunde

1 **			

Verdiepingsvak regie

1 **		

totaal per week

31 lessen

totaal per week

* Keuze uit 1 van de 3

* Keuze uit 1 van de 3

** Keuze uit 1 van de 4

** Keuze uit 1 van de 4

38 38

31 lessen

31 lessen

lessentabel
vwo leerjaar 3 + 4
ATH

GYM

ATH

GYM

Nederlands

3

3

Nederlands

3

3

Engels

3*

3*

Engels

3*

3*

Cambridge English

3*

3*

Cambridge English

3*

3*

Grieks		

2

Grieks		

3

Latijn		

2

Latijn		

3

Duits

2

2

Duits

3

3

Spaans

3

2

Spaans

3

3

Geschiedenis

2

2

Geschiedenis

3

3

Aardrijkskunde

2

2

Aardrijkskunde

3

3

Wiskunde

3

3

Economie

3

3

Natuurkunde

2

2

Bedrijfseconomie

3

3

Scheikunde

2

2

Wiskunde A

3

3

Muziek

2

1

Wiskunde B

3

3

Lichamelijke opvoeding

2

2

Wiskunde C

3

3

Mentoraat/profielkeuze

1

1

Statistiek (Econasium)

1

1

Business

1 **

1 **		

Natuurkunde

3

3

Sports

1 **

1 **		

Natuur, leven en technologie

1

1

Tech&design

1 **

1 **		

Scheikunde

3

3

Verdiepingsvak Engels

1 ***			

Biologie

3

3

Verdiepingsvak Nederlands

1 ***			

Muziek

3

3

Verdiepingsvak wiskunde

1 ***			

Kunst/Beeldende vorming

3

3

Verdiepingsvak regie

1 ***		

Culturele & kunstzinnige vorming

2

totaal

*

30 lessen

32 lessen

Keuze uit 1 van de 2 vakken -

Antieke kunst en cultuur

1

Maatschappijleer

		

Mentoraat/studiekeuze

1

1 		

Lichamelijke opvoeding

2

2			

Loopbaanoriëntatie

				

Verdiepingsvak Engels

1 **		 		

Verdiepingsvak Nederlands

1 **		 		

Verdiepingsvak wiskunde

1 **		 		

Verdiepingsvak regie

1 **

** Keuze uit 1 van de 3 vakken -

31 lessen

*** Keuze uit 1 van de4 vakken

* Keuze uit 1 van de 2 vakken - ** Keuze uit 1 van de 4 vakken

39 39

lessentabel
vwo leerjaar 5 + 6

ATH

GYM

ATH

GYM

Nederlands

leerjaar 5

3

3

Nederlands

leerjaar 5

3

3

Engels

3*

3*

Engels

3*

3 * 		

Cambridge English

3*

3*

Cambridge English

3*

3*

Grieks		

4

Grieks		

4

Latijn		

4

Latijn		

4

Duits

3

3

Duits

3

3

Spaans

3

3

Spaans

3

3

Geschiedenis

3

3

Geschiedenis

3

3

Aardrijkskunde

3

3

Aardrijkskunde

3

3

Economie

3

3

Economie

3

3

Bedrijfseconomie

3

3

Bedrijfseconomie

3

3

Wiskunde A

3

3

Wiskunde A

3

3

Wiskunde B

4

4

Wiskunde B

4

4

Wiskunde C

3

3

Wiskunde C

3

3

Combinatievak		

Combinatievak		

		

Natuurkunde

3

3

Natuurkunde

3

3

Natuur, leven en technologie

3

3

Natuur, leven en technologie

3

3

Scheikunde

2

2

Scheikunde

2

2

Biologie

3

3

Biologie

3

3

Muziek

3

3

Muziek

3

3

Kunst/Beeldende vorming

3

3

Kunst/Beeldende vorming

3

3

Culturele & kunstzinnige vorming

1

Maatschappijleer

2

2

Maatschappijleer		

Mentoraat/studiekeuze

1

1

Mentoraat/studiekeuze

1

1

Lichamelijke opvoeding

2

2		

Lichamelijke opvoeding

2

2

Loopbaanoriëntatie				

Loopbaanoriëntatie				

Verdiepingsvak Engels

0,5 **			

Verdiepingsvak Engels

0,5 **

Verdiepingsvak Nederlands

0,5 **			

Verdiepingsvak Nederlands

0,5 **

Verdiepingsvak wiskunde

0,5 **		

Verdiepingsvak wiskunde

0,5 **			

Verdiepingsvak regie

0,5 **

Verdiepingsvak regie

0,5 **

sen

		

* Keuze uit 1 van de 2 vakken - ** Keuze uit 1 van de 4 vakken

* Keuze uit 1 van de 2 vakken - ** Keuze uit 1 van de 4 vakken
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31 lessen

31 lessen
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de kracht van
pax junior
De kracht van Pax junior is dat de lijntjes kort zijn.
Als ‘kernteam Pax junior’ hebben we oog en oor
voor onze leerlingen. Daarmee creëren we een
sfeer, die zowel voor de leerlingen als het personeel prettig is. Leerlingen voelen zich snel thuis
en krijgen alle kans zich te ontwikkelen.
Ons onderwijs met o.a.: koersklassen, huiskamerklassen, carrousellessen, talentlessen, classics,
verdiepingsuren kernvakken en buitenschoolse
activiteiten biedt kansen aan de leerlingen om
hun grenzen op velerlei gebieden te verleggen.
Daarmee bereiden we onze leerlingen voor op het
vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij.

Koersklassen

Op Pax junior bieden we onderwijs aan op
2 niveaus, de zogenaamde koersklassen:
• vmbo basis / vmbo kader,
• vmbo kader / vmbo theorie,
• vmbo theorie / havo
• havo / vwo.

In de praktijk betekent dit dat de leerlingen op het
hoogste niveau worden uitgedaagd. Zo kunnen ze
onderzoeken welke leerlijn het beste bij hen past.
Pas na twee jaar kiezen zij uiteindelijk op welk
niveau zij in de derde klas hun schoolloopbaan
vervolgen. Alle leerlingen worden per vak gevolgd
en uitgedaagd. Zo kan men voor het ene vak op
het hoogste niveau presteren en voor het andere
vak op een lager niveau. Er is dus sprake van
onderwijs op maat. We halen eruit wat erin zit.
Samen bepalen we de beste koers.
De samenwerking met het basisonderwijs
(kindcentrum) biedt ons nieuwe kansen om ons
onderwijs nog sterker en aantrekkelijker te maken.
Wij zien u graag op Pax junior!

Met vriendelijke groet,
Rob van de Wiel
Afdelingsleider Pax junior
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algemene
schoolse
zaken
veilig en vertrouwd

We zijn een grote school met veel leerlingen. En het is de bedoeling dat elke leerling en elke medewerker zich veilig
en vertrouwd voelt bij ons. Daarom hebben we een aantal schoolregels opgesteld. Niet te veel regels, immers: hoe meer
regels, hoe meer vlegels, maar toch een aantal basisregels waarvan we verwachten en eisen dat iedereen zich daar
aan houdt. Verder doen we graag een beroep op ieders gezond verstand.

Begin van de dag

Je komt binnen via de leerlingeningang. Pas na het belsignaal ga je naar je leslokaal.

Te laat

Als je te laat komt, haal je eerst een briefje. Met dat briefje meld je je bij de docent.

Mobiele telefoon

In elk lokaal hangt een telefoontas. Bij binnenkomst doe je je telefoon in deze tas.

Huiswerk

Afspraak is dat je je huiswerk altijd af hebt. Als je een goede reden hebt waarom je je huiswerk niet hebt gemaakt,
lever je voor het begin van de les een briefje van je ouders in met daarop die reden.

Uit de les gestuurd

Als je uit de les gestuurd wordt door een docent, ben je verplicht je te melden bij de leerlingcoördinator.
Daar vul je het formulier ‘lesverwijdering’ in.

Pauzes

Tijdens de pauzes verblijf je op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Eten en drinken

Alleen in de pauzeruimtes mag je eten en drinken. Afval gooi je in de afvalbakken.

Roken, alcohol en drugs

Roken is nergens in en om de school toegestaan. Ook het gebruik en bezit van alcohol en drugs zijn verboden.

Kleding

In de schoolgebouwen heb je geen jassen aan of petten en mutsen op. Alleen om religieuze redenen kan hierop een
uitzondering worden gemaakt.

Strafbare feiten

Indien je een strafbaar feit pleegt in het kader van de wet, wordt altijd de politie ingeschakeld.
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Conciërge Nico Lagarde

Dyslexie

Een leerling met een vorm van dyslexie heeft
moeite met taalbeheersing. Bij vermoeden van
dyslexie overleggen we met de ouders om de
leerling verder te laten testen door een onafhankelijk bureau. Dyslectische leerlingen krijgen een
‘dyslexiepasje’ en een individueel handelingsplan.
In dit handelingsplan staat welke maatregelen en
ondersteuning voor de leerling gelden om de
gevolgen van de dyslexie zoveel mogelijk te
beperken.
Leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben
als ze op het Pax Christi College komen, krijgen in
de eerste week een ‘dyslexiepasje’. Voor hen wordt
met behulp van het dyslexieonderzoek een
handelingsplan geschreven.
Remediale hulp
Mevr. N. Gremmen
e-mail: nicole.gremmen@paxchristicollege.nl

Sociale vaardighedentraining

Na overleg met ouders en mentor kunnen
leerlingen in aanmerking komen voor een
sociale vaardigheidstraining. Deze training
wordt gecoördineerd door de orthopedagoog
van de school.

Ondersteuning

Soms denkt de school dat een leerling extra
ondersteuning nodig heeft, niet zozeer wegens
leerproblemen als wel op sociaal-emotioneel
gebied. Dat wordt dan besproken in het
ondersteuningsteam.

Zorgcoördinator

Mevr. C. van Zandvoort - Enning
e-mail: c.enning@paxchristicollege.nl

Leerlingbegeleider

Dhr. M. Broens
e-mail: m.broens@paxchristicollege.nl

Begeleider Passend Onderwijs (BPO)

Vanuit het Samenwerkingsverband werken op
alle locaties begeleiders Passend Onderwijs.
Zij ondersteunen de zorgcoördinatoren en de
leerlingbegeleiders.

Schoolmaatschappelijk werk

De schoolmaatschappelijk werker begeleidt leerlingen bij individuele problemen die ze kunnen
hebben met school, ouders of omgeving. De maatschappelijk werker is er vooral om naar de leerling
te luisteren, zijn problemen te ordenen en samen te
zoeken naar mogelijke oplossingen. Als dat nodig is,
kan de maatschappelijk werker doorverwijzen naar
de juiste hulpverlening.
Schoolmaatschappelijk werk
Mevr A. de Bruijn
e-mail: a.debruijn@paxchristicollege.nl

Spreekuur GGD

De sociaalverpleegkundige en de jeugdarts houden spreekuur op school. Leerlingen kunnen daar
zelf naar toe gaan, maar ook ouders, mentoren en
docenten kunnen een leerling aanmelden. Tijdens
het spreekuur worden vragen beantwoord en problemen besproken. Samen met de leerling wordt
naar oplossingen gezocht. De tijden van het spreekuur staan vermeld op de GGD-posters die gedurende het schooljaar in school hangen.

Samenstelling schoolgezondheidsteam
Jeugdarts: mevrouw T. de Best - Kersten
Sociaal verpleegkundige de Mevr. A. Jansen

GGD Regio Nijmegen
Afdeling Jeugdgezondheidszorg
Postbus 1120, 6501 BC Nijmegen
e-mail: tdebest@ggdgelderlandzuid.nl
tel: 024 329 71 11
(maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.00 uur)
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Conciërge Annelies van de Wert

verzuim en
ziekmelden
pax
junior
Een zieke leerling, een roosterwijziging, iedere dag
gebeurt er wel iets wat de geplande gang van zaken
verstoort. Daarom hebben we op iedere locatie een
leerlingcoördinator die het overzicht houdt over
wat er op school gebeurt en die het aanspreekpunt
is voor leerlingen en ouders. Deze leerlingcoördinator zorgt voor een soepel en georganiseerd verloop
van de dagelijkse gang van zaken.
Riet Claassen is de leerlingcoördinator. Ouders kunnen bij haar terecht om hun kind telefonisch ziek te
melden. Leerlingen kunnen zich bij de leerlingcoördinator melden als ze ziek worden tijdens schooltijd, als ze te laat zijn, als ze uit de les zijn gestuurd,
als ze vragen hebben over het lesrooster of over
andere organisatorische kwesties en voor het
inleveren en afhandelen van .de gele verlofbriefjes.

dinator houdt van dit alles de administratie bij en
houdt de mentor en de betreffende leerlingbegeleider op de hoogte. Leerlingen die een dag of een
gedeelte van de dag verzuimen, dienen een formulier “Verlofaanvraag” in te leveren bij de leerlingcoördinator. Ziekte van de leerling moet door
de ouders vóór 10.00 uur bij de locatie waar de
leerling is ingeschreven gemeld worden.

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan
komen, wordt er samen met de ouders/verzorgers
naar gekeken hoe het onderwijs aan de leerling,
rekening houdend met de ziekte, voortgezet kan
worden. Hierbij kan eventueel gebruik worden
gemaakt van een consulent “onderwijsondersteuning zieke leerlingen” van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Verzuimprotocol

Op het Pax Christi College werken we met het
Verzuimprotocol Voortgezet Onderwijs Nijmegen
e.o., waarin beschreven staat hoe we omgaan
met en handelen bij (on)geoorloofd verzuim. Het
gaat daarbij om te-laat-komen, ziekmeldingen en
andere vormen van (signaal)verzuim. Het volledige
verzuimprotocol staat op de website.

Ook leerlingen die een time-out-moment nodig
hebben, komen bij haar terecht. De leerlingencoör-

Leerlingcoördinator Riet Claassen
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lessentabel
koersklassen Pax junior leerjaar 1
KERNVAKKEN
Kernvakken

VMBO
basis/kader
vmbo
basis/kader

kader/theorie
kader/theorie

theorie/havo
theorie/havo

havo/vwo
havo/vwo

Nederlands

4

4

3

3

Engels

3

3

3

3

Duits		

1*

3

3

Wiskunde

4

4

4

3

Rekenen

1

1

Classics				

1

beroepsvoorbereiding
Beroepsvoorbereiding
Economie & Ondernemen (E&O) + lob

5

5

Produceren Installeren & Energie (PIE) + lob

5

5

Bouw Wonen & Interieur (BWI) + lob

5

5

Zorg & Welzijn (Z&W) + lob

5

5

Techniek XL

2*

2*

2*

Cultuur XL

2*

2*

2*

Sport XL

2*

2*

2*

Mens & Natuur

2

2

talentlessen
Talentlessen

Science			

2		2

Biologie			

2		2

Mens & Maatschappij

3

3

Aardrijkskunde			

2		2

Geschiedenis			

2		2

Lichamelijke opvoeding

3

3

3		3

Beeldende Vorming

2

2

2		2

Muziek					2
Mentorles

1

1

Loopbaanoriëntatie			
VK-uur			
totaal per week
week			
Totaal

30
30

30*

0,5		1
0,5
1		1
30
31
30		31

Leerlingen die mogelijk opstromen naar t/h krijgen in de tweede helft van het schooljaar 2 uur Duits aangeboden.
* Keuze uit 1 van de 3 vakken

46

lessentabel
koersklassen Pax junior leerjaar 2
KERNVAKKEN
Kernvakken

VMBO
basis/kader kader/theorie
kader/theorie theorie/havo
theorie/havo
vmbo
basis/kader

havo/vwo

Nederlands

4

4

3

3

Engels

3

3

3

3

Duits		

2

2

2

Spaans			

1

2

Wiskunde

3

3

3

3

Rekenen

1

Economie			
beroepsvoorbereiding
Beroepsvoorbereiding

1

1

Economie & Ondernemen (E&O)

4*

4*

Produceren Installeren & Energie (PIE)

4*

4*

Bouw Wonen & Interieur (BWI)

4 **

4 **

Zorg & Welzijn (Z&W)

4 **

4 **

Techniek XL

2 ***

2 ***

2 ***

Cultuur XL

2 ***

2 ***

2 ***

Sport XL

2 ***

2 ***

2 ***

Mens & Natuur

2

2

Science

3

3

talentlessen
Talentlessen

1

1

Natuur/scheikunde			

2

2

Biologie			

2

2

Aardrijkskunde			

2

2

Mens & Maatschappij

3

3

Geschiedenis			

2

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Beeldende Vorming

2

2

2

2

Muziek				

2

Mentorles

1

0,5

0,5

1

Loopbaanoriëntatie

1

0,5

0,5

VK-uur			
totaal per week
week			
Totaal

31
31

32

1

1		

30
30

31
31

* Keuze uit 1 van de 2 vakken - ** Keuze uit 1 van de 2 vakken - *** Keuze uit 1 van de 3 vakken
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financien

In de jaren dat leerlingen bij ons op school verblijven, worden de geleverde materialen en diensten bij de
ouders in rekening gebracht. In de brieven ‘financiële aspecten’ zetten wij voor u op een rij wat u in het
komende schooljaar kunt verwachten aan kosten.
U kunt deze brieven terugvinden op onze website: https://paxchristicollege.nl/Ouders/Kosten
Uiteraard proberen we de kosten voor u zo laag mogelijk te houden.

De materialen en diensten waar het om
gaat zijn:
Vrijwillige ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt u 60,00.
Uit de vrijwillige ouderbijdrage worden de volgende zaken bekostigd:

•
•
•
•
•
•
•

de informatievoorziening via de website e.d.
administratiekosten
sportdagen
bijdragen aan schoolfeesten en kerstviering
introductie- en andere activiteiten
toneel- en muziekactiviteiten
lustrumactiviteiten

Lidmaatschap oudervereniging
Als u lid wordt van de oudervereniging, brengen
wij u de jaarlijkse contributie (u 3,40) tegelijk met
de vrijwillige ouderbijdrage in rekening. De school
zorgt voor de overboeking van de gelden naar de
oudervereniging.

Excursies
In ieder leerjaar wordt een excursie gepland. In de
onderbouw is dit een verplichte eendaagse excursie binnen Nederland. Tijdens projectweken wordt
vaak gezocht naar leersituaties buiten de school.
Daarnaast organiseren secties soms extra activiteiten waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. Als
de uitnodiging voor deze activiteit ondertekend
is door een lid van de schoolleiding weet u dat de
school de activiteit ondersteunt en van belang
vindt voor de ontwikkeling van uw kind. Eventuele
kosten worden in de uitnodiging bekend gemaakt.
Koptelefoon
Iedere leerling moet zelf beschikken over een koptelefoon (oortjes).
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Overige leveringen en diensten

Daarnaast zijn er enkele diensten die door de
school worden geleverd waarvoor de keuze voor
het wel of niet ontvangen niet vrij is. De kosten
hiervan worden één keer per jaar in rekening
gebracht, tegelijk met de ouderbijdrage.
Ieder leerjaar
Iedere leerling krijgt de beschikking over een
kluisje waarin hij/zij alle spullen (ook jas e.d.) kan
opbergen. In het eerste jaar dient ook een borg van
u 10,00 betaald te worden.
Deze wordt tegelijk met de ouderbijdrage in
rekening gebracht. De leerling ontvangt aan
het begin van het schooljaar de sleutel van
zijn/haar kluisje. Aan het einde van een
schooljaar dient de sleutel altijd ingeleverd te
worden. De borg wordt verrekend met eventuele
schades, terugbetaald wanneer de leerling de
overstap maakt van een van de juniorcolleges
naar de hoofdvestiging. In leerjaar 3 dient dus
opnieuw een borg van u 10,00 betaald te worden.
Deze borg wordt terugbetaald als de leerling de
school definitief verlaat en er geen schades te
verrekenen zijn.

Schoolboeken

De schoolboeken zijn gratis. U hoeft de schoolboeken niet zelf te bestellen. Het Schoolboekenfonds
van de Alliantie (SBA) regelt de schoolboeken voor
alle Alliantiescholen.

Wijze van betalen

De facturatie van de schoolkosten vindt digitaal
plaats. In oktober ontvangt u een e-mailbericht
waarin wordt vermeld dat de factuur met de
schoolkosten klaarstaat. Via de toegestuurde link
of via het ouderportaal van de website van onze
school is het mogelijk in te loggen op uw persoonlijke omgeving. Hierin kunt u aangeven van welke
diensten van de vrijwillige ouderbijdrage u gebruik
wilt maken. Bij de verplicht af te nemen diensten
heeft u geen keuzemogelijkheid.
Het verschuldigde bedrag kunt u rechtstreeks
betalen via i-deal.

Reductieregeling

Een reductieverzoek moet ieder jaar opnieuw ingediend worden.

Verzekeringen

Het Pax Christi College heeft een schoolpakket
verzekeringen. Hieronder vallen een ongevallen
verzekering, een aansprakelijkheidsverzekering en
een doorlopende reisverzekering exclusief annuleringverzekering. Voor wat betreft de ongevalleverzekering geldt dat de eigen verzekering altijd
voorgaat.
De school is niet (zonder meer) aansprakelijk voor
wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een
verwijtbare fout. De school is ook niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van
leerlingen.

Tegemoetkoming studiekosten

Voor meer informatie over tegemoetkoming
studiekosten, kunt u de site bezoeken van Duo,
www.duo.nl.
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jeugd
gezondheids
zorg
De jeugdarts en jeugdverpleegkundige van GGD Gelderland-Zuid helpen mee om jongeren gezond te houden. Zij doen
onderzoek, geven advies en wijzen de weg naar goede hulp, als dit nodig is.  De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) beantwoordt
vragen van jongeren, leerkrachten en ouders op het gebied van ontwikkeling, gezondheid en opvoeding

Wanneer heeft een leerling te maken met de
Jeugdgezondheidszorg van de GGD?
In klas 1 of 2; meten, wegen en gesprek
Jongeren vullen op school een vragenlijst in. De vragen
gaan over hun lichamelijke gezondheid, over hoe ze
zich voelen en over hun leefstijl. De jeugdverpleegkundige heeft met elke jongere een persoonlijk gesprek op
school. Hoe gaat het op school, met vrienden, thuis en
met de gezondheid? De jeugdverpleegkundige meet en
weegt de jongere.
In klas 3 of 4; vragenlijst en soms gesprek
Jongeren vullen op school de gezondheidscheck in.
Heeft de jongere zelf vragen? Of geeft een jongere antwoorden die vragen om meer uitleg? In een persoonlijk
gesprek kan de jeugdverpleegkundige advies geven en
als dat nodig is doorverwijzen.
Als een jongere door ziekte lang of vaak weg blijft van
school (verzuim)
De jongere en zijn/haar ouders ontvangen dan een
uitnodiging voor een gesprek met de jeugdarts. Samen
kijken zij hoe de jongere zo goed mogelijk kan blijven
meedoen met het lesprogramma. Dit om te voorkomen
dat de jongere ver achterop raakt op de lesstof of
uitvalt op school. De jeugdarts zoekt samen met de
jongere en ouders/verzorgers naar gewenste hulp of
zorg als dat nodig is.
Als een extra afspraak gewenst is
Soms blijkt uit het onderzoek of het gesprek dat er een
extra afspraak gewenst is. Dan volgt een uitnodiging
voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.
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Bij vaccinaties
In het jaar dat meisjes 13 worden, ontvangen zij een
uitnodiging voor de HPV-vaccinatie.  Alle jongeren
krijgen een oproep voor de meningokokken ACWY
vaccinatie in het jaar dat ze 14 worden.  Nog niet alle
vaccinaties gehad? Maak dan een afspraak om deze
in te halen.

Iedereen kan een afspraak maken

De JGZ is er voor alle jongeren en ouders. En de JGZ is
gratis. Heeft de jongere of de ouder een vraag over
opvoeding, groei en/of ontwikkeling?  Maak gerust een
afspraak! Dit kan via 088-144 71 11 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12.00 en van 12.30 – 16.30 uur).

Liever geen onderzoek?

Stelt een ouder of jongere geen prijs op de standaard
onderzoeken van de JGZ?
Geef dit dan door via 088-144 71 11 of
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

Meer informatie?

• Op www.ggdgelderlandzuid.nl staat onder
‘Jeugd & Opvoeden’ meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg en vaccinaties. Op onze website
staan ook de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs.
• Op www.gezondeschoolgelderlandzuid.nl staat
informatie over de activiteiten van het Gezonde
Schoolteam. Zoals over  gezonde schoolkantines, rookvrije scholen en alcoholpreventie.
• Op JouwGGD.nl kunnen jongeren terecht voor informatie en (anonieme) chatgesprekken over hun gezondheid, relaties, seksualiteit, genotmiddelen, enzovoort.

ouders
horen erbij
Uw kind ontwikkelt zich beter en met meer plezier
als ouders en school daar beiden bij betrokken zijn en
ouders deel uitmaken van de school. Wij willen daarom
graag een goed contact met u onderhouden, zowel
individueel als meer algemeen.
Voor persoonlijk contact organiseren wij ouderavonden en informatieavonden. We werken samen met de
oudervereniging en met de MR, waarin ook ouders zijn
vertegenwoordigd. Via onze website en het ouderbulletin informeren wij u over meer algemene onderwerpen.

Ouderavonden

Aan het begin van het schooljaar nodigen wij u per
leerjaar uit voor algemene ouderavonden. Tijdens
10-minutengesprekken of tafeltjesavonden kunt u met
docenten spreken naar aanleiding van de cijferlijst van
uw kind. Wij geven voorlichting op informatieavonden
wanneer uw zoon of dochter voor de keuze van een
leerweg of profiel staat.

Oudervereniging en ouderraad

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging
(OV). De OV behartigt de belangen van de ouders, en
dus van de leerlingen, en zoekt op zoveel mogelijk punten samenwerking met de school. De ouderraad (OR)
vormt het bestuur van de OV en vergadert zes keer per
jaar. De schoolleiding is een deel van die vergaderingen
aanwezig om met de ouders van gedachten te wisselen
over lopende zaken en ontwikkelingen in de toekomst.
De leden van de ouderraad zetten zich op verschillende
terreinen in om ouders meer bij de school te betrekken.
Zij organiseren thema-avonden, bijvoorbeeld over pesten of over de ouder als coach.
Zij denken mee over kwalitatief goed onderwijs. Wilt u
in het belang van de ontwikkeling van uw kind
meepraten over schoolse zaken? Wilt u bijdragen aan
de wisselwerking tussen ouders en school? Dan bent u
van harte welkom om mee te doen binnen de OR.
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U kunt daarvoor contact opnemen met de voorzitter
van de oudervereniging:
Mevr. J. Mangel
e-mail: oudervereniging@paxchristicollege.nl

Medezeggenschap

Leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden praten en beslissen mee over voorgenomen besluiten van
bestuur of schoolleiding. De medezeggenschapsraad
(MR) mag over alle zaken spreken die de school aangaan: de vrijwillige ouderbijdrage, de schoolgids, een
wijziging van de lessentabel of reorganisatie van de
onderwijsstructuur. De MR van het Pax Christi College
bestaat uit zestien leden en vergadert ongeveer een
avond per maand. Op de website van de school vindt u
meer informatie over de taken en bevoegdheden van de
MR, evenals notulen en berichten vanuit de raad.
Voorzitter van de MR:
Menno Oosterheert
e-mail: m.oosterheert@paxcristicollege.nl
Secretaris van de MR:
Ilse Adema
e-mail: i.adema@paxcristicollege.nl

Informatie

Regelmatig krijgen ouders per email actuele informatie via het ouderbulletin. Actuele informatie is ook te
vinden op de website van de school www.paxchristicollege.nl. Daarop vindt u ook algemene informatie over
de school, zoals: foto’s, films en de jaarplanning. Op de
website vindt u ook een link naar Scholen op de Kaart.
Op deze site leggen we verantwoording af over onze
prestaties.

Op het Pax Christi College doen we er alles aan om
ongenoegen te verhelpen op de plaats waar het ontstaat. Leerlingen (en eventueel hun ouders) gaan in
zo’n geval samen met de docent of mentor om de
tafel. Meestal komen we er dan wel uit, eventueel
met hulp van de leerlingbegeleider. Pas in uiterste
gevallen denken de afdelingsleider, de sectordirecteur en de rector mee over een oplossing. Vindt u dit
onvoldoende, dan kunt u vervolgens terecht bij een
externe klachtencommissie. Onze school is aangesloten bij de klachtencommissie van scholen voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en Omstreken.
De klachtenprocedure is te vinden op de website
van de school. Als aanspreekpunt en adviseur voor
iemand die overweegt een klacht in te dienen, is op
iedere locatie een vertrouwenspersoon aanwezig.

klachten
Vertrouwenspersoon

Dhr. F. Mulders
F.Mulders@paxchristicollege.nl
Extern vertrouwenspersoon GGD Gelderland-Zuid
Mevr. Herma Hepark
hhepark@ggdgelderlandzuid.nl
088-1447 330
Mevr. Femke de Leeuw
Tel. GGD, afdeling jeugdgezondheidszorg:
088-1447 330
e-mail: FdeLeeuw@ggdgelderlandzuid.nl
Regionale Klachtencommissie voor Nijmegen e.o.
Voorzitter: Dhr. K. van Kampen   Postbus 40020,
6504 AA Nijmegen

Inspectie van het Onderwijs

Telefoon: 0800 8051 (voor leerlingen en ouders)  
Telefoon: 088 6696060 (voor scholen)
info@owinsp.nl  |  www.onderwijsinspectie.nl
Vertrouwensinspecteurs: 0900 111 3 111.

Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein
team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen,  docenten, directies en besturen kunnen de
vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in
of rond de school ernstige problemen voordoen op
het gebied van:
- (seksuele) intimidatie en misbruik;
- Discriminatie
- Religieus of politiek extremisme
- Lichamelijk of psychisch geweld
- Grove pesterijen
De vertrouwensinspecteur adviseert en informeert. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook
begeleiden in het traject naar het indienen van
een formele klacht of het doen van aangifte.
Centrale Commissie voor Beroep voor
Eindexamens, regio Nijmegen
Postbus 40020, 6504 AA Nijmegen
Klachtencommissie (inzake algemene klachten en
klachten seksuele intimidatie, agressie en geweld)
Regionale klachtencommissie
Postbus 40020
6504 AA Nijmegen
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld
Meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 111 3 111
(lokaal tarief)
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onze
manieren
Overal waar mensen met elkaar omgaan, zijn
afspraken over de wijze waarop je dat doet. Dat
geldt voor “thuis”, voor de sportclub en dat geldt
ook voor school. In overleg met leerlingen, ouders
en medewerkers is binnen het Pax Christi College
een aantal afspraken gemaakt over de wijze waarop
we met elkaar omgaan. Op het Pax Christi College
gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om.
Dat betekent dat er in alle opzichten respect is
voor elkaar. Iedereen is zich ervan bewust dat we
met elkaar moeten zorgen voor een goede sfeer op
school, dat geldt voor leerlingen en docenten. We
maken afspraken en daaraan mogen we elkaar houden. Onze afspraken zijn vastgelegd in de Pax Christi
College Gedragscode. Daarin staat hoe leerlingen en
medewerkers met elkaar omgaan en wat de school
verwacht van haar leerlingen en medewerkers.

Pestprotocol

Om te benadrukken dat pesten absoluut uit den
boze is, geldt er binnen de school een Pestprotocol.
Uitgangspunt is dat pesten verboden is. In het protocol wordt beschreven hoe pesten voorkomen kan
worden. Als het onverhoopt toch voorkomt, gelden
er afspraken over ondersteuning aan de gepeste
en sancties tegen de pesters. Het Pestprotocol is te
vinden op www.paxchristicollege.nl

Huisregels

De huisregels van het Pax Christi College zijn opgesteld in overleg met de leerlingen en de medewerkers van onze school. We hebben er daarbij voor
gekozen om geen ellenlange lijst met regels en
voorschriften op te stellen.
Want waar het eigenlijk om gaat, is dat we op het
Pax Christi College op een respectvolle wijze met
elkaar om willen gaan. Dat betekent dat je in alle
opzichten respect hebt voor elkaar. Je hebt respect voor elkaars mening. Je bent je ervan bewust
dat we met elkaar moeten zorgen voor een goede
sfeer op school, dat geldt voor leerlingen en docenten. Zaken als pesten en discriminatie horen niet
thuis op onze school. Dat betekent niet alleen dat
je daar zelf niet aan meedoet, maar dat ook van je
wordt verwacht dat je aan de bel trekt bij de mentor als je ziet dat iemand om welke reden dan ook
wordt gepest.

Kluisjes- en tassencontrole

De schoolleiding heeft te allen tijde het recht
om een kluisjes- en tassencontrole uit te voeren.
Controle vindt altijd plaats met minimaal twee
personen.
Op gezette tijden wordt deze controle in samenwerking met de politie uitgevoerd.
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Veiligheid

Naast het “je veilig voelen” op school, heeft
veiligheid ook te maken met de manier waarop
de gang van zaken en de procedures rond
calamiteiten zijn geregeld. Voor alle locaties
is er een calamiteitenplan. Voor calamiteiten is
een BedrijfsHulpVerleningsplan opgesteld.
Dit plan omschrijft de organisatie van de hulpverlening aan leerlingen, personeel en anderen
binnen de verschillende locaties.
Tijdens de introductie van de leerlingen wordt
aandacht besteed aan het calamiteitenplan.
Gedurende het schooljaar vinden bovendien
ontruimingsoefeningen plaats.

Calamiteiten

resultaten

Iedere school kan geconfronteerd worden met
ernstige calamiteiten waarbij leerlingen en
medewerkers betrokken zijn.
Om enigszins voorbereid te zijn op dergelijke
vreselijke gebeurtenissen, heeft het Pax Christi
College een draaiboek opgesteld. Hierin staat
nauwkeurig omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij gaat het onder meer om
zaken als het informeren van leerlingen,
medewerkers en ouders en het inschakelen van
slachtofferhulp.

Overzicht geslaagden 2017-2018
Aantal kandidaten Geslaagd Slagingspercentage

Rookvrije school

Pax Christi College is een gezonde school.
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen
een gezonde levensstijl hanteren en dat ze
voldoende lichamelijke activiteiten ondernemen.
We hebben daarom een rijk programma op
het gebied van sport en bewegen. Naast
de lessen lichamelijke opvoeding bieden
we onze leerlingen sportklassen aan in de
onderbouw (Talentenprogramma’s sports)
en in de bovenbouw hebben we keuzevakken
als bewegen, sport en maatschappij (havobovenbouw) en lichamelijke opvoeding 2
(vmbo-bovenbouw). Daarnaast worden
elk jaar diverse sportieve activiteiten en
sportreizen georganiseerd.

vmbo basis

38

37

97%

vmbo kader

78

66

85%

vmbo theorie

141

116

82%

havo

105

96

91%

vwo

71

69

97%

Overzicht geslaagden 2018-2019
Aantal kandidaten Geslaagd Slagingspercentage
vmbo basis

61

58

95%

vmbo kader

76

64

84%

vmbo theorie

130

115

89%

havo

128

112

88%

vwo

71

64

90%

Overzicht geslaagden 2019-2020
Aantal kandidaten Geslaagd Slagingspercentage

Kwaliteit

Op de website van de Inspectie van het
onderwijs www.onderwijsinspetie.nl, kunt
u de kwaliteitsbeoordeling van Pax zien.
Op verschillende momenten in het schooljaar
nemen we tevredenheidsenquêtes af onder
leerlingen en ouders. Dit is één van de
middelen die we inzetten om na te gaan
of we aan de verwachtingen van leerlingen
en ouders voldoen. De uitkomsten van de
enquêtes worden inzichtelijk gemaakt op
de website www.scholenopdekaart.nl
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vmbo basis

36

36

100%

vmbo kader

78

75

98,7%

vmbo theorie

131

131

100%

havo

132

125

97%

vwo

75

72

97,3%

e-mailadressen van medewerkers
achternaam

voorletters

code

e-mailadres

I.A.M.T.

ADE

i.adema@paxchristicollege.nl

Aarts

P.M.		

Akker, van den

S.V.

Adema

Angulo Zuniga

Ariëns

Bailly

Baumeister
Beek, van

L.T.

P.T.M.

B.

P.G.W.

E.P.C.P.L.

AKS

ANL

ARP

BAB

BAU
BEE

m.aarts@paxchristicollege.nl

orthopedagoog
bi

en

p.ariens@paxchristicollege.nl

pie		

p.baumeister@paxchristicollege.nl

lo		

l.angulozuniga@paxchristicollege.nl

sp

b.bailly@paxchristicollege.nl

en

e.vanbeek@paxchristicollege.nl

gs

Beekmans

J.

BEJ

j.beekmans@paxchristicollege.nl

Berg

M. van den

BER

mark.vandenberg@paxchristicollege.nl

Berg
Berg

Bergh, van den
Beuningen

Beuningen - Kersjes
Bieleman

Biggelaar

Biesen, den

Blankenstein
Blijdenstein

M.L.P.G. van den
M.H.F. van den
J.J.M.

S.F.W. van
Y. van
L.

E. van den
G.P.W.
D.

MBG
BEM
BJO

BEN
BEU
BLI

BGL

BGU
BLD

m.vandenberg@paxchristicollege.nl

j.vandenbergh@paxchristicollege.nl

s.vanbeuningen@paxchristicollege.nl
l.bieleman@paxchristicollege.nl

d.blankenstein@paxchristicollege.nl

t.blijdenstein@paxchristicollege.nl

drs. J. van

BON

j.vanbon@paxchristicollege.nl

Bouwman

J.W.

BOJ

j.bouwman@paxchristicollege.nl

Broens

M.P.

BRP

m.broens@paxchristicollege.nl

Bon

Bosch

Braak

Brouwers
Bruijn

Budding-Heij

Bull

J.J.I.

C.C.M. van den
drs. J.M.

T.C.R. de

BEA

BSH

BRC
BRW
BRT

W.C. 		

F.C.M.

BUF

w.vanboekel@paxchristicollege.nl

j.vandenbosch@paxchristicollege.nl

th.debruijn@paxchristicollege.nl
i.budding@paxchristicollege.nl

f.bull@paxchristicollege.nl

Christiaans

M.

CHR

m.christiaans@paxchristicollege.nl

Cobussen

Cobussen

Dijk

R.		
L.

COL

E. van

XDY

M.H.B.L.B

COM

t.buter@paxchristicollege.nl

r.claassen@paxchristicollege

l.cobussen@paxchristicollege.nl

m.cobussen@paxchristicollege.nl

e.vandijk@paxchristicollege.nl

Dijkstra

W.H.

DIW

w.dijkstra@paxchristicollege.nl

Dings

M.

DIM

m.dings@paxchristicollege.nl

Dilgt-Kock
Dinteren

Dobbelaer
Doedel

Domensino
Elhorst

M.J.M. van
A.H.F. van
P.F.M.
I.

drs. C.J.J.
M.

KOC

DNT
DOP

DDL

DOC
ELM

afdelingsleider havo | vwo
ec

gs

bi		

ak		

en		

j.busser@paxchristicollege.nl

Claassen

ec

sp

j.brouwers@paxchristicollege.nl

BUS
BUT

bv

nk

J.F.
T.

ne

c.vandenbraak@paxchristicollege.nl

Busser
Buter

en

Rebound Medewerker
ne

e.vandenbiggelaar@paxchristicollege.nl
g.denbiesen@paxchristicollege.nl

en

na

onderwijsassistent

y.vanbeuningen@paxchristicollege.nl

BLY

W. van

directeur vmbo en havo | vwo

marta.vandenberg@paxchristicollege.nl

drs. M.

Boekel

zorgcoördinator

s.vandenakker@paxchristicollege.nl

m.vandilgt@paxchristicollege.nl
a.vandinteren@paxchristicollege.nl
p.dobbelaer@paxchristicollege.nl

i.doedel@paxchristicollege.nl

f.domensino@paxchristicollege.nl
m.elhorst@paxchristicollege.nl

lo

leerlingbegeleider

ne		

techn. onderwijsassistent en docent
ec

rt		

pie

ckv

leerlingcoördinator
bv

avo
du

bv

lo

afdelingsleider vmbo
lo/wi

ak		

m&n		
du		
bi		

be + examensecretaris		
m&n		

Esselink

M.A.

ESM

m.esselink@paxchristicollege.nl

Foks

K.

FOK

k.foks@paxchristicollege.nl

ma

Goemans

L.

GOL

l.goemans@paxchristicollege.nl

bv		

Gommers

L.G.M.

Evers

Gemert

Gommers
Gommers
Goossens
Goossens
Gootzen

T.J.

R.H.M. van
J.

EVE

GEM
GOJ
GLI

t.evers@paxchristicollege.nl

l.vangemert@paxchristicollege.nl
j.gommers@paxchristicollege.nl
l.gommers@paxchristicollege.nl

M.

KIM

m.gommers@paxchristicollege.nl

J.M.J.

GOS

s.goossens@paxchristicollege.nl

J.G.F.

drs. R.W.J.

GOO
GTN

orthopedagoog

du		
bv

m&m
ckv

afdelingsleider vmbo
avo
ne

j.goossens@paxchristicollege.nl

bwi		

r.gootzen@paxchristicollege.nl

gs		
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code

e-mailadres

Gruythuisen

M. van

GSS

m.vangruythuisen@paxchristicollege.nl

Haijemaije

L.

HAX

l.haijemaije@paxchristicollege.nl

leerl.coördinator

Hoogeveen

F.

f.hoogeveen@paxchristicollege.nl

lb

Gremmen-van der Veur N.
Harder

Heutmekers
Hout

T

T.H.J.

Jong
Jong

Kalisvaart

IJJ

j.vanijzendoorn@paxchristicollege.nl

L.J.P.
M.
M.

B. de

F.W.B.G. de
M.F.

HUM
JAS
JAL

JMI
JOL

JOB

JOM

KAM

Kerkhof

L.A.L.		

Kersten

ir. F.J.F.

Kersten
Kersten

Kessel, van
Kessel

Kessel-van Wichen

A.

XKW

L.C.C.M. van

WIC

L.L.J.M. van

Koç

A.

Kölzer
Kooij

Koolen

Koppers

KEJ

G.W.C.P.

M.G.D.

Koemans

KEA

P. 		

Klarenbeek
Klok

t.heutmekers@paxchristicollege.nl

J.H.G. van
H.M.

Jol

HOO

m.vanhout@paxchristicollege.nl

Jansen

Janssen

HEU

t.harder@paxchristicollege.nl

HOU

M.

Jansen

HAT

nicole.gremmen@paxchristicollege.nl

M. van

Hulsing

IJzendoorn

VEU

W.

F.J.

J.B.A.
H.C.

B.B.J.
T.

KES

KLG

KLW
KOA
KOE

KOJ
KOI

KOB

KWT

m.hulsing@paxchristicollege.nl
h.jansen@paxchristicollege.nl
l.jansen@paxchristicollege.nl

m.janssen@paxchristicollege.nl
m.jol@paxchristicollege.nl

b.dejong@paxchristicollege.nl

m.dejong@paxchristicollege.nl

m.kalisvaart@paxchristicollege.nl

p.kersten@paxchristicollege.nl

w.vankessel@paxchristicollege.nl
a.vankessel@paxchristicollege.nl
l.vankessel@paxchristicollege.nl

m.klarenbeek@paxchristicollege.nl
w.klok@paxchristicollege.nl
a.koc@paxchristicollege.nl

f.koemans@paxchristicollege.nl

h.kolzer@paxchristicollege.nl

Kroon

H. de

KRH

h.dekroon@paxchristicollege.nl

Krüse-van Helmond

drs. M.A.C.H.

Kwantes

drs. V.J.C.M.

Kuijpers

Leenders-Cicek

Leerentveld - Rietveld
Leverinton - Kilkens
Litjens

Loeffen

Lowiessen
Maas
Maas
Mali

K.

J.H.M.G.
L.

P.L.

P.W.J.
E.G.
J.F.
E.

R.

B.B.

Markhorst-de Sonnaville W.

KRF

KRM
KUK

KWA
CIJ

RTV
LEV
LIT

LFF

LOW
MAE
RMI

MAB

SNV

b.kraaijvanger@paxchristicollege.nl
j.kregting@paxchristicollege.nl
n.dekruif@paxchristicollege.nl
m.kruse@paxchristicollege.nl

k.kuijpers@paxchristicollege.nl

v.kwantes@paxchristicollege.nl
f.leenders@paxchristicollege.nl

l.leerentveld@paxchristicollege.nl

Nap

E.

MUL
NAP

ec

ak

bwi
avo
gs

sp

ne
lo

leerl.coördinator
mu
du
ne

rector

r.megens@paxchristicollege.nl

gs

ak

m&m

wi		
ak

anw

en

du

fa		
fi

lb

en		

bwi

e.nap@paxchristicollege.nl

wi
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gs

kunst		

l.mostert@paxchristicollege.nl

f.mulders@paxchristicollege.nl

leerl. begeleider

en

mu

w.markhorst@paxchristicollege.nl

d.meulendijks@paxchristicollege.nl

MOL

be		

b.mali@paxchristicollege.nl

r.maas@paxchristicollege.nl

MET

F.S.N.

sk

ne

ne

D.

L.H.J.

techn. onderwijsassistent

e.maas@paxchristicollege.nl

g.lowiessen@paxchristicollege.nl

Meulendijks
Mulders

kt

ne

e.mater@paxchristicollege.nl

Mostert

bi

e.loeffen@paxchristicollege.nl

p.litjens@paxchristicollege.nl

PEE

RME

lo		

afdelingsleider vwo

pie

F.E.A.M.

drs. R.W.A.

ec

afdelingsleider vmbo		

p.leverington@paxchristicollege.nl

Mater - Peeters
Megens

bi		

sk

lo

b.koolen@paxchristicollege.nl

j.kramer@paxchristicollege.nl

N. de

en		

t.koppers@paxchristicollege.nl

KER

Kruif

z&w		

wi

J.

KRE

nlt

rt

e.kooij@paxchristicollege.nl

Kramer - Bijl

H.J.T.

sk

wi		

m.korsten@paxchristicollege.nl

Kregting

lo

f.kersten@paxchristicollege.nl

a.kersten@paxchristicollege.nl

MKO
KRA

remedial teacher

decaan		

M.M.C.
B.

ec

f.kerkhof@paxchristicollege.nl

Korsten

Kraaijvanger

en

ne

remedial teacher
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NEH

h.vanneerbos@paxchristicollege.nl

Nederhoed-Ritman

B.

RIT

Nicolasen

E.J.

NCL

Neerbos
Niessen

Nieuwburg

Oosterbroek - Oskam
Oosterheert
Otters

H.F. van
G.

A.M.C. van
C.W.
M.

drs. E.P.G.M.

NIE

NIA

OSM
OOS
OTT

b.nederhoed@paxchristicollege.nl
e.nicolasen@paxchristicollege.nl
g.niessen@paxchristicollege.nl

a.vannieuwburg@paxcristicollege

du

j.ponsioen@paxchristicollege.nl

wi

PCY

c.peters@paxchristicollege.nl

Postma

B.

POB

b.postma@paxchristicollege.nl

Prins

A.

Reijnders

K.P.M.

Rooijen

A.H.J. van

Reuls

Schaap

Seegers

G.A.M.
J.H.

R.J.

POJ

PRA
REK

REU

ROA
SCJ

SEE

wi

sc

a.prins@paxchristicollege.nl

sp

f.reuls@paxchristicollege.nl

ne

j.schaap@paxchristicollege.nl

du

p.siebers@paxchristicollege.nl

ma
ak

k.reijnders@paxchristicollege.nl
a.vanrooijen@paxchristicollege.nl

r.seegers@paxchristicollege.nl

lo

en
lo

P.L.M.

Smits

T.J.N.

SMI

t.smits@paxchristicollege.nl

Struik

J.M.

STK

j.struik@paxchristicollege.nl

en

a.theune@paxchristicollege.nl

wi

Stoep

Summeren
Theune

Thönissen

Timmerman
Tooren

Tomlow - Keultjes
Trienekens
Vaarhorst

Vandevenne
Veghel, van

Veghel, van
Ven

D.Y.

H.A.M. van der
F.P.M. van
ir. A.P.A.
G.

J.H.

A.C. van den
G.J.M.
P.D.

SID

STH
FSU

THE

THO
TIM

TOC

KEU
XTP

d.siems@paxchristicollege.nl

h.vanderstoep@paxchristicollege.nl
f.vansummeren@paxchristicollege.nl
g.thonissen@paxchristicollege.nl

m.timmerman@paxchristicollege.nl

c.vandentooren@paxchristicollege.nl
s.tomlow@paxchristicollege.nl

p.trienekens@paxchristicollege.nl

A.

VAA

a.vaarhorst@paxchristicollege.nl

M.J.F.

VEG

m.vanveghel@paxchristicollege.nl

M.P.C.
J.A.L.

VAM
VJO

m.vandevenne@paxchristicollege.nl
j.vanveghel@paxchristicollege.nl

A. van de		

a.vandeven@paxchristicollege.nl

Verheggen

S.J.F.

b.verheggen@paxchristicollege.nl

Vermeulen

M.J.H.

Ven

Verhoeven

Vermeulen
Verweel
Vries

Wanga

S. van de

VSA

V.

VEV

v.verhoeven@paxchristicollege.nl

M.

VRL

martijn.vermeulen@paxchristicollege.nl

M.A.A. de

VRM

m.devries@paxchristicollege.nl

drs. R.J.
J.A.

VBA
MVE
VEW
WJE

s.vandeven@paxchristicollege.nl

m.vermeulen@paxchristicollege.nl
r.verweel@paxchristicollege.nl
j.wanga@paxchristicollege.nl

Wardt

H. van der

WRT

h.vanderwardt@paxchristicollege.nl

Wiel

R.H.A. van de

WIE

r.vandewiel@paxchristicollege.nl

Westerlaken
Wielink

Widdershoven
Wijk,

J.A.A.

drs. F.P. van
J.

B. van

WEJ

WIK

WID

WBA

Willems

A.J.G.

Winter

H.

WIH

H.G.

ZON

Winsen

Zandvoort - Enning
Zonnenberg

Zwaan - Pieterse
Zuniga

WLM

R. van 		
W.G.J. van
drs. J.
L.T.

ENN
ZWA
ANL

j.westerlaken@paxchristicollege.nl
f.vanwielink@paxchristicollege.nl

j.widdershoven@paxchristicollege.nl
b.vanwijk@paxchristicollege.nl
t.willems@paxchristicollege.nl

r.vanwinsen@paxchristicollege.nl
h.winter@paxchristicollege.nl

c.enning@paxchristicollege.nl

h.zonnenberg@paxchristicollege.nl

a.zwaan-pieterse@paxchristicollege.nl
l.angulozuniga@paxchristicollege.nl
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ne

wi

Siebers
Siems

SIE

en

e.otters@paxchristicollege.nl

C.
J.

mu

avo

m.oosterheert@paxchristicollege.nl

leerl. begeleider

z&w

t.oosterbroek@paxchristicollege.nl

Peters

Ponsioen

ak

e&o

sp

wi

en
bi

nlt

e&o

z&w

afdelingsleider vmbo
gs
sk

ne

examensecretaris vmbo
wi
wi
sp
ec

en

afdelingsleider havo | vwo
gs
sk

m&m

nlt

na

tk		

wi

afdelingsleider pax junior
bi

wi
ec

na

techn. onderwijsassistent
directeur bedrijfsvoering
zorgcoördinator
z&w
en
sp

nlt

Pax Christi College
Postadres: Postbus 16
6650 AA Druten

Directie en administratie

Mr. van Coothstraat 34, Druten
Tel: 0487 51 24 03

E-mail: info@paxchristicollege.nl
Bezoekadres Pax vmbo

Mr. van Coothstraat 34, Druten
Tel: 0487 51 24 03

E-mail: info@paxchristicollege.nl
Bezoekadres Pax havo | vwo
Klepperheide 15, Druten
Tel: 0487 51 24 03

Bezoekadres Pax junior

Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen
Tel: 0487 59 17 45
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