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______________________________________________________________________________________________
VAN DE RECTOR

Zeer gewaardeerd
Begin vorige week kregen wij de uitslag binnen van de enquêtes brugklassen. Hoe denken onze brugklassers over
Pax als zij hier een paar maanden op school zitten? Om een lang verhaal kort te maken: wij worden als school zeer
gewaardeerd! De algemene score is 8,28! Op een enkele uitzondering na scoren wij op alle fronten boven de
benchmark in vergelijking met andere scholen. In overzicht:
Overzicht domeinen

Score

BM

Brugklas

8,28

8,10

OP1. Aanbod

7,46

7,06

OP2. Zicht op ontwikkeling en
begeleiding

8,14

7,61

OP3. Didactisch handelen extra

6,92

6,31

Pestindicator volgens leerlingen

9,46

9,36

SK1. Veiligheid (KWS)

8,58

8,34

Vensters VO Leerlingen

8,00

7,48

Graag wens ik iedereen een heel goed en gezond jaar toe!
_______________________________________________________________________________________________________
ALGEMEEN

Examenconcert 1 februari 2019

De jury zit klaar, de spots gaan aan en de geluidsman zet zijn schuiven
open. Op het podium staan de examenleerlingen muziek. Zij brengen een
gevarieerd concert en worden daarvoor beoordeeld voor hun
schoolexamen. Het dak gaat er af!
Iedereen kan daar bij zijn om het mee te beleven. U dus ook. Jij dus ook.
Het examenconcert is op 1 februari en begint om 19.30 uur in de aula van
ons gebouw aan de Mr. Van Coothstraat. Vanaf 19.00 is de zaal open.
Kaartjes zijn gratis te verkrijgen bij de receptie of bij de conciërge.

_______________________________________________________________________________________________________
OUDERRAAD

Kersttraktatie

Woensdag 19 december zijn de leerlingen en het personeel van Pax weer
getrakteerd op heerlijk kerstbrood van bakker Vonk.

Op alle locaties van Pax stonden teams van de Ouderraad met rode
wangen te smeren en schalen te vullen om op tijd klaar te zijn voor de
tien uur pauze zodat de leerlingen konden aanvallen. Op alle drie de
locaties werden de ouders geholpen door een delegatie van de
leerlingenraad die dapper meesmeerde. Daardoor was iedereen ruim op
tijd voor de pauze geïnstalleerd achter de volle tafels met kerstbrood in
de kantine en/of de centrale hal.
Ook in de lerarenkamer waren een paar schalen neergezet. Het
kerstbrood viel goed in de smaak. Op naar een vervolg in het nieuwe jaar
om van de samenwerking met de leerlingenraad een traditie te maken!
_______________________________________________________________________________________________________
PAX HAVO/VWO

Fiets-/brommerstalling Pax havo/vwo uitgebreid
Tijdens de kerstvakantie is de fietsenstalling op het Pax havo/vwo uitgebreid. Met deze uitbreiding is het
aantal plaatsen voldoende om alle fietsen van leerlingen te kunnen stallen.
Dit betekent ook dat er meer ruimte is ontstaan om scooters te kunnen stallen. Het is daarom vanaf nu
de bedoeling dat de scooters/brommers van leerlingen geplaatst worden op de daarvoor aangeven
plaats.
Tevens het dringende verzoek om fietsen niet te stallen buiten de daarvoor bestemde plaatsen. Als het
mogelijk is, graag de fiets hangen op de haken aan het fietsrek. Dit voorkomt dat de fiets kan vallen.
_______________________________________________________________________________________________________
DIVERSEN

Activiteiten

Krantenartikelen

De jaarplanningen voor vmbo en havo/vwo treft u
aan op onze website: Klik hier

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax:
Klik hier

KLIK HIER

KLIK HIER

KLIK HIER

KLIK HIER

