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Beste leerling, geachte ouder/verzorger,
Het Pax Christi College biedt vanaf januari 2019 het Econasium aan. Het Econasium is een tweejarig
aanvullend programma voor getalenteerde leerlingen uit de bovenbouw van het vwo, dat is ontwikkeld
door de Tilburg University en een aantal scholen voor voortgezet onderwijs. Met deze brief willen wij
jullie informeren over dit uitdagende programma en de mogelijkheid je daarvoor aan te melden.
Inmiddels zijn wij al een aantal jaren bezig met het Econasiumprogramma. Met trots kunnen wij melden
dat het Pax Christi College behoort tot de best deelnemende scholen van Nederland.
Hoe kun je deelnemen?
Leerlingen die willen deelnemen dienen in hun vakkenpakket economie en/of M&O te hebben. Het
profiel maakt niet uit. Een tweede voorwaarde is dat de leerling een afgeronde 7 gemiddeld voor
wiskunde A óf B dient te staan. Het zou zo kunnen zijn dat een leerling niet voldoet aan deze tweede
voorwaarde, omdat hij/zij tot nu toe eigenlijk onvoldoende zijn/haar best heeft gedaan voor wiskunde.
Als de betreffende leerling wel enthousiast is over het Econasium-programma en van zichzelf vindt dat
hij/zij eigenlijk wel een 7 waard is voor wiskunde, dan is aanmelding bespreekbaar. We zijn dan
nieuwsgierig naar de uitleg over hoe de betreffende leerling het wiskundecijfer gaat verbeteren. Een
laatste voorwaarde waaraan leerlingen moeten voldoen is het schrijven van een motivatiebrief. Indien
nodig zal selectie plaatsvinden.
Waarom zou je deelnemen?
• Voor de economische verdieping
• Beter voorbereid zijn voor je vervolgopleiding
• Uitdagende excursie naar New York
• Kennismaken met het universitaire vak Statistiek
• Zekerheden bij eventuele numerus fixus studies
Meer informatie
Ongetwijfeld hebben u en uw zoon/dochter nog vele vragen over het Econasium, vandaar de
uitnodiging voor de informatiemiddag op donderdag 8 november om 16.30 uur in lokaal 1.04 op de
Klepperheide. Op de informatiemiddag vertellen we u graag meer over het Econasium en over kosten
die deelname met zich meebrengt. U kunt zich aanmelden voor de informatiemiddag door een e-mail te
sturen aan de coördinator van Econasium, Milan Janssen: milan.janssen@paxchristicollege.nl. We zien u
graag op 1 november.
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