Nieuwe Pax op tijd klaar met
wervelwind
pax christi verbouwing DRUTEN

MET MAN EN MACHT WORDT GEWERKT OM DE LOCATIE KLEPPERHEIDE VAN DE PAX IN DRUTEN OP TIJD
KLAAR TE HEBBEN.

Het is een helse klus, maar locatie de Klepperheide van Pax Christi in Druten
moet voor het nieuwe schooljaar gereed zijn voor zo'n 950 havisten en vwo'ers.
Soms wordt in het weekend doorgewerkt.
BERNARDO VAN HAL
Leegruimen, strippen en slopen. Gevolgd door wandjes (ver)plaatsen, vloeren en plafonds
vernieuwen, schilderen en herinrichten. En dat alles in ruim drie maanden tijd. ,,Maar het gaat
lukken'', is de overtuiging van André van Tiem. ,,Daarom is er de afgelopen tijd soms ook in
het weekend doorgewerkt.'' Het nieuwe Pax Christi in Druten is voor de start van het
schooljaar gebruiksklaar.
Een zomervakantie zit er voor de facilitair manager van de middelbare school dit jaar niet in.
,,Je moet er dagelijks bovenop zitten. Om bij te sturen en oplossingen te bedenken voor de
kleine probleempjes die zich voordoen. Want alles moet en zal op 30 augustus klaar zijn, als
de leerlingen komen. Er is geen speling qua planning.''
Het Pax gaat op de schop. Niet meer, zoals de afgelopen tien jaar, onderbouw in het pand aan
de Klepperheide en bovenbouw 200 meter verderop aan de Van Heemstraweg/Mr. Van
Coothstraat. Maar voortaan in dat laatste gebouw de hele vmbo-afdeling - goed voor zo'n 875
leerlingen - en aan de Klepperheide alle ongeveer 950 havisten en vwo'ers. En die zijn niet
zomaar één op één uitwisselbaar qua lokalen: een wat grotere ruimte hier, een wat kleinere
daar.
Met de meest ingrijpende aanpassingen voor praktijkruimtes, zeker als er met gevaarlijke
goedjes gewerkt wordt. Zo veel mogelijk in overleg met de docenten, die straks de meeste
uren in hun lokalen slijten. Van Tiem: ,,Vooral de BiNaSk-docenten (biologie, natuurkunde
en scheikunde, BvH) hadden specifieke wensen. Bijvoorbeeld geen eilandtafelopstelling voor
de leerlingen meer, maar gewoon een klassikale opstelling.'' Het nieuwe vmbo-gebouw iets
verderop, is overigens de afgelopen twee jaar al beetje bij beetje aangepast.
Aan de Klepperheide is de westelijke betavleugel inmiddels bijna klaar. Aan de oostvleugel,
waar bijvoorbeeld de talen komen, wordt over alle drie de verdiepingen nog volop gewerkt.
Sloveens is de voertaal, want daar komt het nieuwe schoolmeubilair en dus ook het
installatieteam vandaan.
Maar ook dit deel van het pand is op 21 augustus bouwtechnisch klaar. Want dan gaan de
verhuizers aan de slag. Van Tiem: ,,Ik meen dat er met drie wagens en tien man personeel
twee volle dagen heen en weer gereden wordt tussen beide vestigingen.''
Over ruim drie weken lopen hier de leergierige tieners weer rond. De officiële opening van
het nieuwe Pax is pas op 6 oktober. ,,Want je loopt zo in de eerste weken altijd nog tegen een
aantal kleine dingen aan'', zegt Van Tiem. ,,Al is het maar dat de docenten nog dozen moeten
uitpakken en er dingen moeten worden opgehangen aan de muur.''

