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Het Pax Christi College maakt deel uit van de Stichting @voCampus,	een	
schoolbestuur	 met	 14	 scholen	 voor	 voortgezet	 onderwijs	 in	 het	 Rijk	 van	
Nijmegen	en	het	Land	van	Maas	en	Waal.	Binnen	@voCampus	werken	de	scho-
len	samen	om	binnen	onze	regio	een	hoogwaardig	onderwijsaanbod	en	een	
duurzaam	gezond	scholenpalet	te	realiseren.	Hoge	kwaliteit,	diversiteit,	ruimte	
voor	leerlingen	om	te	kiezen	en	bereikbaarheid	staan	centraal	in	onze	ambitie.
De	scholen	van	@voCampus,	elk	met	een	eigen	cultuur	en	onderwijsaanbod:
Canisius	College,	Citadel	College	(locaties	Dijkstraat	en	Griftdijk),	Dominicus	
College,	 Het	 Rijks,	 Jorismavo,	 Kandinsky	 Molenhoek,	 Kandinsky	 College	
Nijmegen,	Maaswaal	College	(locaties	Oosterweg	en	Veenseweg),	Mondial	
College	(locaties	Meeuwse	Acker	en	Leuvensbroek),	NSG	Groenewoud,	Pax	
Christi	College	(locaties	Pax	havo|vwo,	Pax	vmbo	en	Pax	junior),	Pontem	College,	
Stedelijk	Gymnasium	Nijmegen,	Stedelijke	Scholengemeenschap	Nijmegen.

Het	College	van	Bestuur	van	de	stichting	@voCampus:
Han	Elbers,	voorzitter	College	van	Bestuur
Hans	Schapenk,	lid	College	van	Bestuur

Stichting	@voCampus
Adres:	Meeuwse	Acker	20-20,	6546	DZ	Nijmegen
Postbus:	6618,	6503	GC	Nijmegen
Tel:	024-2037700
Mailadres:	info@vocampus.nl
Website:	www.voCampus.nl
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Beste	leerlingen,	ouders	en	verzorgers,

Graag	laten	we	u	met	deze	schoolgids	zien	wat	het	Pax	
Christi	College	te	bieden	heeft	en	hoe	we	ons	onderwijs	
organiseren.	Alle	relevante	informatie	voor	schooljaar	2021-
2022	zetten	we	in	deze	gids	op	een	rijtje.

Onze	school	is	volop	in	beweging.	Komend	schooljaar	ont-
wikkelen	we	ons	verder	in	de	richting	van	Ondernemend	
Leren.	Dit	betekent	dat	we	onze	leerlingen	uitdagen	om	in	
beweging	te	komen,	actief	richting	te	geven	aan	hun	eigen	
leerproces.	Locaties,	leerjaren	en	vakken	werken	samen	en	
we	maken	het	leren	betekenisvol.	We	zoeken	actief	de	ver-
binding	met	onze	omgeving	en	stimuleren	onze	leerlingen	
om	zich	te	ontwikkelen.	Want	iedere	jongere	heeft	het	in	
zich,	de	mogelijkheden	om	te	groeien!	Ondernemend	Leren,	
dat	is	onze	koers	en	daar	gaan	we	mee	aan	de	slag!

In	schooljaar	2021-2022	zet	Pax	een	aantal	extra	interven-
ties	in	binnen	ons	onderwijsprogramma.	Dit	heeft	alles	te	
maken	met	corona	en	de	gevolgen	die	dit	de	afgelopen	tijd	
heeft	gehad	voor	ons	onderwijs.	We	willen	onze	leerlin-
gen	maximale	kansen	bieden	om	zich	optimaal	te	kunnen	
ontwikkelen.	We	bieden	daarom	voor	een	aantal	leerjaren	
extra	lessen	aan,	waarbij	leerlingen	een	eigen	keuze	kunnen	
maken	tussen	een	aantal	vakken,	we	zetten	nog	steviger	in	

op	het	mentoraat	en	we	hebben	extra	groepen	gemaakt	om	
de	klassen	kleiner	te	kunnen	maken.	Kortom,	we	spannen	
ons	maximaal	in	om	krachtig	onderwijs	te	bieden.

Iedereen	die	ook	afgelopen	jaar	bij	Pax	betrokken	was,	zal	in	
deze	gids	zien	dat	we	wijzigingen	hebben	aangebracht	in	
de	schoolorganisatie.	Ook	dit	is	een	resultaat	van	de	ontwik-
keling	van	onze	school;	we	zijn	een	ondernemende	school	
en	dagen	onszelf	uit	om	het	beste	uit	onze	leerlingen	en	
collega’s	te	halen.	En	dat	is	ook	terug	te	zien	in	onze	organi-
satie.	Pax	is	dé	school	van	het	Land	van	Maas	en	Waal,	een	
school	waar	we	trots	op	zijn.	We	staan	klaar	om	er	een	mooi	
schooljaar	van	te	maken!

Ik	wens	alle	leerlingen	een	fijn,	leerzaam	en	succesvol	
schooljaar	op	het	Pax	Christi	College.

Met	vriendelijke	groet,
Namens	de	directie,

Maartje	Krüse	-	van	Helmond
rector	

welkom op het pax christi college 

v.l.n.r.:  
Henry Winter, 
directeur bedrijfsvoering | 
Maartje Krüse, rector |
Els Bakers, 
locatiedirecteur Pax vmbo 
en Pax junior | 
Ellen van der Zanden, 
locatiedirecteur Pax havo|vwo
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Actief	leren,	samenwerken,	vakoverstijgend	leren,	projecten	en	presentaties,	binnen	en	
buiten	school,	internationaal…	en	vooral	ook	in	het	Land	van	Maas	en	Waal!

ondernemend leren!
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aandacht 
voor jou!
We	vinden	het	belangrijk	dat	jij	je	thuis	voelt	op	Pax,	
zodat	je	jezelf	kunt	zijn	en	het	beste	uit	jezelf	kunt	
halen.	We	hebben	onze	school	daarom	kleinschalig	
georganiseerd,.	Op	die	manier	kunnen	we	jou	verster-
king	en	ondersteuning	bieden,	als	jij	dat	nodig	hebt.

Afdelingen
De	school	bestaat	uit	verschillende	afdelingen	op	drie	
locaties.	Leerlingen	en	docenten	behoren	tot	één	afde-
ling;	dit	zijn	de	mensen	die	samen	leren	en	werken	en	
die	dus	verbonden	zijn	met	elkaar.	In	totaal	zijn	er	zes	
afdelingen:	Pax	junior,	Pax	havo/vwo	onderbouw,	Pax	
havo/vwo	bovenbouw,	Pax	vmbo	onderbouw,	Pax	vmbo	
bovenbouw	basis/kader	en	Pax	vmbo	bovenbouw	theo-
rie.	Op	deze	manier	hebben	we	goed	zicht	op	jouw	ont-
wikkeling	en	kunnen	we	jou	goed	begeleiden.

de Afdelingsleider
De	afdelingsleider	is	als	schoolleider	verantwoordelijk	
voor	het	onderwijs	en	de	ondersteuning	van	één	van	de	
afdelingen	van	het	Pax	Christi	College.	Dat	betekent	dat	
de	afdelingsleider	leidinggeeft	aan	het	team	docenten	
en	mentoren	van	de	afdeling,	waarin	jij	onderwijs	volgt.

de mentor
Elke	leerling	heeft	een	mentor.	De	mentor	begeleidt	
en	coacht	jou	bij	jouw	studievoortgang	en	helpt	jou	
met	allerlei	zaken	op	school.	Daarnaast	is	jouw	mentor	
de	contactpersoon	voor	jouw	ouders/verzorgers,	voor	
de	docenten	en	de	schoolleiding.	Je	kunt	dus	met	alle	
vragen	die	met	school	te	maken	hebben	bij	je	mentor	
terecht.

de mentorbegeleider
De	mentorbegeleider	ondersteunt	de	mentoren	bij	hun	
taken.	Hij	houdt	hierover	contact	met	de	afdelingsleider	
en	de	ondersteuningscoördinator.	In	principe	heeft	de	
mentorbegeleider	geen	contacten	met	leerlingen;	die	
kunnen	bij	hun	mentor	terecht	met	vragen.

de leerlingcoördinAtor
Als	je	uit	een	les	wordt	weggestuurd	door	een	docent,	
of	er	is	iets	anders	gebeurd,	waardoor	je	even	niet	meer	
kunt	deelnemen	aan	de	les,	dan	meld	je	je	bij	de	leerling-
coördinator.	Daar	vul	je	een	formulier	in	en	de	leerlingco-
ordinator	vertelt	je	op	welke	plek	je	je	werkzaamheden	
tijdelijk	voortzet.	

geen punt!
Als	je	je	onderwijs	een	tijdje	buiten	de	klas	moet	vol-
gen,	dan	word	je	daarbij	ondersteund	door	Geen	punt!	
Hiermee	versterk	jij	je	sociale	en	persoonlijke	vaardig-
heden,	waar	je	profijt	van	hebt	op	school.	
Deelname	aan	Geen	punt!	gaat	altijd	in	overleg	met	de	
ondersteuningscoördinator.

Pedagogisch	medewerker	Geen	punt!:
Mevrouw	J.	van	den	Bergh
j.vandenbergh@paxchristicollege.nl



dyslexie
Als	jij	moeite	hebt	met	taal	en	uit	onze	screening	blijkt	
een	vermoeden	van	dyslexie,	dan	overleggen	we	met	
jouw	ouders	om	je	eventueel	te	laten	testen	door	een	
onafhankelijk	bureau.	Als	uit	de	test	blijkt	dat	je	een	vorm	
van	dyslexie	hebt,	dan	krijg	je	een	dyslexiepasje	en	een	
individueel	handelingsplan.	In	dit	handelingsplan	staat	
welke	maatregelen	en	ondersteuning	we	inzetten	om	
jou	te	stimuleren	je	taalvaardigheid	zo	goed	mogelijk	te	
ontwikkelen.	

sociAle vAArdigheidstrAining
Vind	je	het	spannend	om	in	een	groep	te	spreken?	We	
bieden	trainingen	sociale	vaardigheid	aan	voor	leerlingen	
die	zich	willen	ontwikkelen	op	het	gebied	van	de	
samenwerking	met	andere	leerlingen,	jouw	plaats	in	de	
groep	en	weerbaarder	worden.	Deze	trainingen	worden	
verzorgd	door	een	orthopedagoog	van	school.

Het ondersteuningsteam (van links naar rechts): Jolanda van den Bergh (pedagogisch medewerker), Matthijs Aarts (orthopedagoog vmbo), 
Cindy van Zandvoort–Enning (ondersteuningscoördinator) en Marieke Esselink (orthopedagoog havo/vwo) 

het ondersteuningsteAm
Heb	je	extra	ondersteuning	nodig	om	je	optimaal	te	
ontwikkelen,	dan	biedt	ons	ondersteuningsteam	hulp.	
Het	gaat	er	daarbij	altijd	om,	om	jou	zo	sterk	mogelijk	
te	maken,	om	je	zo	goed	mogelijk	te	steunen	in	jouw	
ontwikkeling.

ondersteuningscoördinAtor
De	ondersteuningscoördinator	speelt	een	centrale	rol	
in	het	ondersteuningsteam.	Zij	coördineert	en	verbindt	
de	gevraagde	ondersteuning	met	de	ondersteuners,	
dienstverleners	en	deskundigen	intern	en	extern.	

Ondersteuningscoördinator	Pax	Christi	College:
Mevrouw	C.	van	Zandvoort-Enning	
c.enning@paxchristicollege.nl

orthopedAgogen
Op	de	school	zijn	twee	orthopedagogen	werkzaam,	
die	leerlingen	helpen	met	het	versterken	van	het	
leervermogen.	Daarnaast	ondersteunen	ze	ook	mentoren	
en	docenten	in	de	begeleiding	van	deze	leerlingen.

Orthopedagogen	Pax	Christi	College:
De	heer	M.	Aarts,	orthopedagoog	Pax	vmbo	en	Pax	junior	
m.aarts@paxchristicollege.nl

Mevrouw	M.	Esselink,	orthopedagoog	Pax	havo|vwo
m.esselink@paxchristicollege.nl

meldcode huiselijk geweld
Als	school	zijn	we	wettelijk	verplicht	te	werken	met	een	
meldcode	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling.	De	
meldcode	draagt	eraan	bij	dat	bij	signalen	op	dit	gebied	
zo	snel	en	adequaat	mogelijk	hulp	kan	worden	geboden.	
Onze	meldcode	staat	op	onze	website.

schoolmAAtschAppelijk werker
Als	het	even	niet	zo	goed	gaat	met	school	of	er	is	
thuis	iets	aan	de	hand	en	je	wilt	graag	je	verhaal	
kwijt	aan	iemand	die	jou	wil	helpen,	dan	kun	je	
terecht	bij	onze	schoolmaatschappelijk	werker.	
Zij	is	er	vooral	om	naar	jouw	verhaal	te	luisteren,	
om	samen	te	zoeken	naar	oplossingen	en	–	als	dat	
nodig	is	–	om	jou	door	te	verwijzen	naar	de	juiste	
hulpverlening.

Schoolmaatschappelijk	werker	
Pax	Christi	College:
Mevrouw	A.	de	Bruijn
a.debruijn@paxchristicollege.nl
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begeleider pAssend onderwijs
Passend	onderwijs	betekent	dat	zoveel	mogelijk	leerlingen	
met	een	specifieke	ondersteuningsbehoefte	naar	het	regu-
liere	onderwijs	gaan.	Om	deze	leerlingen	zo	goed	mogelijk	te	
ondersteunen,	zijn	er	begeleiders	op	onze	school	actief.	Deze	
begeleiders	Passend	Onderwijs	helpen	docenten,	mentoren	
en	ondersteuners	om	de	leerlingen	met	een	specifieke	onder-
steuningsbehoefte	zo	goed	mogelijk	deel	te	laten	nemen	aan	
het	onderwijs.	

remediAl teAchers: versterking bij leren studeren
Op	de	school	werken	speciaal	opgeleide	docenten,	remedial	
teachers,	die	jou	kunnen	helpen	bij	het	leren	studeren,	het	
structureren	en	plannen	van	jouw	schoolwerk	en	het	verster-
ken	van	je	leerstrategieën.	De	remedial	teachers	kunnen	je	
dus	helpen	bij	de	aanpak	van	jouw	studie.

motorische rt
We	bieden	zo	nodig	ook	versterking	aan	op	het	terrein	van	
motorische	remedial	teaching.	Dat	betekent	dat	we	leerlin-
gen	helpen,	die	van	nature	niet	zo	goed	bewegen.	We	gaan	
hierbij	uit	van	maatwerktrajecten	en	we	verwijzen	jou	even-
tueel	naar	gespecialiseerde	begeleiding	buiten	school.

jeugdArts en jeugdverpleegkundige
De	jeugdarts	en	jeugdverpleegkundige	van	de	GGD	helpen	
leerlingen	mee	om	zich	gezond	te	houden.	Zij	doen	onder-
zoek,	geven	advies	en	wijzen	de	weg	naar	goede	hulp,	als	
dit	nodig	is.	De	jeugdarts	en	jeugdverpleegkundige	beant-
woorden	ook	vragen	van	leerlingen.	Ze	houden	spreekuur	
op	school.	Je	kunt	daar	zelf	naartoe	gaan	en	ook	je	ouders,	je	
mentor	of	een	docent	kan	je	aanmelden.	Tijdens	het	spreek-
uur	worden	jouw	vragen	beantwoord	en	jullie	zoeken	samen	
naar	oplossingen	voor	problemen	op	het	gebied	van	ontwik-
keling,	gezondheid	en	opvoeding.
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wAnneer heb je Als leerling te mAken met 
de jeugdgezondheidszorg vAn de ggd?

•	 IN	KLAS	1	Of	2:	METEN,	WEGEN	EN	EEN	GESPREK
Je	vult	op	school	een	vragenlijst	in.	De	vragen	gaan	over	
je	lichamelijke	gezondheid,	over	hoe	je	je	voelt	en	over	je	
leefstijl.	De	jeugdverpleegkundige	heeft	met	alle	leerlin-
gen	een	persoonlijk	gesprek	op	school.	Hoe	gaat	het	op	
school,	met	je	vrienden,	thuis	en	met	jouw	gezondheid?	
De	jeugdverpleegkundige	meet	en	weegt	de	leerlingen.

•	 IN	KLAS	3	Of	4:	VRAGENLIJST	EN	SOMS	EEN	GESPREK	
Je	vult	op	school	de	gezondheidscheck	in.	Heb	je	zelf	vra-
gen?	Of	geven	jouw	antwoorden	aanleiding	tot	meer	
uitleg?	In	een	persoonlijk	gesprek	kan	de	jeugdverpleeg-
kundige	jou	advies	geven	en	als	dat	nodig	is,	verwijst	hij	je	
door.

•	 ALS	EEN	LEERLING	DOOR	ZIEKTE	LANG	Of	VAAK	WEG	
BLIJfT	VAN	SCHOOL	(VERZuIM)	
Jij	en	jouw	ouders	ontvangen	dan	een	uitnodiging	voor	
een	gesprek	met	de	jeugdarts.	Samen	bespreken	jullie	hoe	
jij	zo	goed	mogelijk	kunt	blijven	meedoen	met	het	lespro-
gramma.	Dit	om	te	voorkomen	dat	jij	ver	achter	raakt	op	
de	lesstof	of	uitvalt	op	school.	De	jeugdarts	zoekt	samen	
met	jou	en	jouw	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.

•	 BIJ	VACCINATIES
Op	het	gebied	van	de	vaccinaties	gaat	er	komend	jaar	iets	
veranderen.	Zo	zal	de	leeftijd	van	de	HPV-vaccinatie	veran-
deren	en	worden	ook	jongens	hiervoor	uitgenodigd.	Op	dit	
moment	is	nog	niet	precies	duidelijk	wanneer	dit	allemaal	
gaat	gebeuren.	Als	jij	voor	de	HPV-vaccinatie	aan	de	beurt	
bent,	ontvang	jij	hiervoor	een	oproep.

Jij	krijgt	een	oproep	voor	de	meningokokken	ACWY-
vaccinatie	in	het	jaar	dat	je	14	wordt.	Heb	je	nog	niet	alle	
vaccinaties	gehad?	Maak	dan	een	afspraak	om	deze	in	te	
halen.	Iedereen	kan	een	afspraak	maken.

•	 IEDEREEN	KAN	EEN	AfSPRAAK	MAKEN
De	JGZ	is	er	voor	alle	leerlingen	en	ouders.	
En	de	JGZ	is	gratis.	Heb	jij	of	één	van	je	ouders	
een	vraag	over	opvoeding,	groei	en/of	ontwikkeling?	
Maak	dan	gerust	een	afspraak!	
Dit	kan	via	088	-	1447111	(op	werkdagen	van	
08.00	–	12.00	uur	en	van	12.30	–	16.30	uur).

•	 LIEVER	GEEN	ONDERZOEK?
Stel	jij	of	stelt	je	ouder	geen	prijs	op	de	standaard-
onderzoeken	van	de	JGZ?	
Geef	dit	dan	door	via	088-144	71	11	of	via	
jeugdgezondheidszorg@ggdgelderlandzuid.nl.

•	 MEER	INfORMATIE?	
·	Op	www.ggdgelderlandzuid.nl	staat	onder	
‘Jeugdgezondheidszorg’	meer	informatie	over	
de	Jeugdgezondheidszorg	en	vaccinaties.	
Bij	‘Ons	aanbod’	>	Jeugdgezondheid	4	tot	19	jaar’	staan	
ook	de	vragenlijsten	voor	het	voortgezet	onderwijs.	
·	Op	www.ggdgelderlandzuid.nl	staat	onder	de	
zoekterm	‘Privacy’	meer	informatie	over	ons	privacy-
reglement	en	hoe	wij	omgaan	met	dossiers.	
·	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,	enz.

Jeugdarts:
Mevrouw	R.	Tielkens		rtielkens@ggdgelderlandzuid.nl

Sociaal-verpleegkundige:
De	heer	W.	Wolfert



Als	ouder	speelt	u	een	belangrijke	rol	bij	de	ontwikkeling	
van	uw	zoon	of	dochter.	Het	leerproces	beperkt	zich	
immers	niet	tot	de	schooltijden:	thuis	wordt	het	leren	en	
de	ontwikkeling	van	uw	kind	voortgezet.	Daarnaast	speelt	
ook	het	welbevinden	van	uw	zoon	of	dochter	een	rol	bij	
zijn	ontwikkeling.	We	vinden	daarom	de	driehoek	leerling,	
ouders	en	school	heel	waardevol.	We	stimuleren	de	
betrokkenheid	van	ouders	en	verzorgers.

ouderAvonden
We	organiseren	elk	schooljaar	een	aantal	ouderavonden:	
zowel	algemene	ouderavonden,	als	tienminutengesprekken	
en	driehoeksgesprekken,	waarbij	u	samen	met	uw	zoon	of	
dochter	en	de	mentor	over	de	studievoortgang	spreekt.	u	
kunt	in	de	jaarplanning	op	de	website	lezen,	welke	ouder-
avonden	we	organiseren	en	wanneer	we	deze	organiseren.	
In	een	aantal	leerjaren	worden	belangrijke	keuzes	gemaakt,	
bijvoorbeeld	de	profielkeuze	voor	de	bovenbouw	of	de	keuze	
voor	een	vervolgopleiding.	Onze	gespecialiseerde	medewer-
kers	geven	op	voorlichtingsavonden	uitleg	over	deze	keuzes.

oudervereniging en ouderrAAd
Als	ouder/verzorger	bent	u	automatisch	lid	van	de	ouderver-
eniging.	De	oudervereniging	behartigt	de	belangen	van	de	
ouders	en	zoekt	daarbij	de	samenwerking	met	de	school.	De	
ouderraad	is	het	bestuur	van	de	oudervereniging	en	spreekt	
een	aantal	malen	per	schooljaar	met	de	schoolleiding	over	
lopende	zaken	en	ontwikkelingen.	De	leden	van	de	ouder-
raad	zetten	zich	in	om	ouders	goed	bij	school	te	betrekken.	
De	ouderraad	organiseert	thema-avonden	over	relevante	en	
actuele	onderwerpen,	zoals	het	puberbrein	en	de	ouder	als	
coach.	Ouders	die	graag	meepraten	over	schoolse	zaken	en	
de	samenwerking	tussen	ouders	en	school,	kunnen	contact	
opnemen	met	de	voorzitter	van	de	oudervereniging.

Voorzitter	oudervereniging:
Mevrouw	J.	Mangel
oudervereniging@paxchristicollege.nl

medezeggenschApsrAAd
Leerlingen,	ouders/verzorgers	en	personeelsleden	praten	
en	beslissen	mee	over	voorgenomen	besluiten	en	nieuwe	
initiatieven	van	de	schoolleiding	of	het	schoolbestuur.	

De	medezeggenschapsraad	(MR)	spreekt	over	alle	
belangrijke	zaken	die	de	school	aangaan,	zoals	de	vrijwillige	
ouderbijdrage,	een	wijziging	van	de	lessentabel,	het	starten	
van	een	nieuw	programma	of	een	verandering	van	de	
onderwijsstructuur.	De	MR	van	het	Pax	Christi	College	
bestaat	uit	zestien	leden,	die	ongeveer	eenmaal	per	maand	
bijeenkomen.

Op	de	website	van	het	Pax	vindt	u	meer	informatie	over	de	
taken	en	bevoegdheden	van	de	MR,	evenals	de	notulen	en	
berichten	van	de	raad.

Ouders	die	graag	een	actieve	rol	spelen	in	de	medezeggen-
schapsraad,	kunnen	zich	verkiesbaar	stellen	op	momenten	
dat	er	vacatures	zijn.	Voor	meer	informatie	hierover	kunnen	
ouders	contact	opnemen	met	het	dagelijks	bestuur	van	de	
MR:

Voorzitter	MR
De	heer	M.	Oosterheert
m.oosterheert@paxchristicollege.nl

Secretaris	MR
Mevrouw	I.	Adema
i.adema@paxchristicollege.nl

10
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nAtionAAl plAn onderwijs

We	hebben	een	plan	opgesteld	voor	het	
bijwerken	en	versterken	van	onze	leerlingen	
de	komende	jaren.	Dat	plan	bestaat	uit	acht	
actiepunten,	waarmee	we	onze	leerlingen	
extra	leerkracht	geven.	
Met	dit	plan	maken	we	helder	hoe	wij	de	
middelen	inzetten,	die	het	ministerie	beschik-
baar	stelt	via	het	Nationaal	Plan	Onderwijs.	

De	actiepunten	zijn	vastgesteld	op	basis	van	
een	schoolscan:	zowel	de	resultaten	van	onze	
leerlingen,	als	hun	schoolmotivatie	en	wel-
bevinden	zijn	hierin	meegenomen.	
Daarnaast	hebben	onze	vakgroepen,	ons	
ondersteuningsteam	en	onze	docentenraad	
input	gegeven.	
Een	concreet	actiepunt	is	bijvoorbeeld	de	inzet	
van	maatwerklessen,	die	we	hebben	toegevoegd	
aan	de	lessentabel	van	een	aantal	afdelingen.	
Tevens	hebben	we	de	lesgroepen	van	een	aantal	
afdelingen	verkleind,	zodat	het	leerrendement	
wordt	versterkt.	
De	overige	actiepunten	betreffen	het	sociaal-
emotionele	terrein,	de	begeleiding	van	onze	
leerlingen,	aandacht	voor	studievaardigheden	
en	een	extra	impuls	voor	de	basisvaardigheden	
taal	en	rekenen.

leerkracht!



We	communiceren	graag	zo	duidelijk	en	transparant	
mogelijk.	Naast	digitale	kanalen	zijn	we	graag	‘live’	
met	leerlingen	en	ouders	in	contact.

eerste contActpunt: de mentor
De	mentor	staat	het	dichtst	bij	uw	zoon	of	dochter	en	
hij/zij	is	daarom	het	eerste	aanspreekpunt	voor	leerlin-
gen	en	hun	ouders/verzorgers.	De	mentor	is	op	school	
bereikbaar,	of	via	de	mail.

vAkdocenten en schoolleiding
Ook	onze	vakdocenten	en	de	schoolleiding	zijn	
bereikbaar	via	school	en	via	de	mail.	Het	is	echter	de	
bedoeling	eerst	de	mentor	te	benaderen.	

nieuwsberichten, informAtie over Activiteiten 
en AAnkondigingen
We	gebruiken	de	volgende	media	voor	onze	actuele	
berichtgeving,	om	activiteiten,	ouderavonden	en	
programma’s	aan	te	kondigen	en	andere	informatie
te	verstrekken:		

Onze	website:	www.paxchristicollege.nl	
We	gebruiken	onze	website	om	korte,	actuele	berichten	
op	te	plaatsen.	

Het	ouderbulletin
Tweewekelijks	publiceren	we	een	ouderbulletin	met	
nieuwsberichten,	informatie	over	activiteiten	en	aankon-
digingen.

Mailberichten
We	communiceren	specifieke	informatieberichten	via	
digitale	brieven	aan	onze	leerlingen	en	hun	ouders.	

Appen	via	itslearning
Medewerkers	en	leerlingen	gebruiken	de	app	van	
itslearning	om	berichten	te	versturen	aan	elkaar	
betreffende	schooltaken,	leerwerk	en	mentorzaken.	

onze
communicatie 
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lessentAbel
Verderop	in	deze	schoolgids	vind	je	de	lessentabellen	
van	onze	opleidingen	en	leerjaren.

mAAtwerklessen
Na	twee	schooljaren	met	corona	geldt	dat	we	voor	een	
aantal	leerjaren	extra	lessen	aanbieden,	om	jou	bij	
te	laten	werken	en	goed	te	laten	voorbereiden	op	jouw	
toekomst.	Je	vindt	deze	lessen	in	de	lessentabel	terug	als	
maatwerklessen	en	jij	kiest	zelf	welke	lessen	
jij	extra	gaat	volgen.			

lestijden
Onze	lestijden	op	alle	locaties	zijn:
08.15		–	09.05	uur	 lesuur	1
09.05	–	09.55	uur	 lesuur	2
09.55		–	10.15	uur	 	 pauze
10.15		 –	11.05	uur	 	 lesuur	3
11.05		 –	11.55	uur	 	 lesuur	4
11.55		 –	12.25	uur		 pauze
12.25		 –	13.15	uur	 	 lesuur	5
13.15		 –	14.05	uur		 lesuur	6
14.05	 –	14.20	uur		 pauze
14.20	 –	15.10	uur		 lesuur	7
15.10	 –	16.00	uur	 lesuur	8
16.00		–	16.50	uur		 lesuur	9

overgAngsnormen
Onze	overgangsnormen	staan	op	onze	website.

ptA
In	de	bovenbouw	werken	we	met	een	Programma	van	
Toetsing	en	Afsluiting	(PTA)	aan	het	afronden	van	de	
opleiding.	Het	PTA	is	dus	een	belangrijk	document,	
waarin	alle	schoolexamens	en	herkansingen	zijn	vast-
gelegd.	Als	je	start	in	de	bovenbouw	(vmbo	leerjaar	3	
en	havo/vwo	leerjaar	4),	dan	lichten	we	het	PTA	en	het	
examenreglement	toe.

exAmenreglement
Naast	het	PTA	is	het	examenreglement	in	de	bovenbouw	
een	belangrijk	document,	waarin	de	regels	beschreven	
staan,	die	gelden	voor	het	examentraject.	
Het	examentraject	start	voor	het	vmbo	in	leerjaar	3	en	
voor	havo/vwo	in	leerjaar	4.	

exAmensecretAris
De	examensecretaris	is	degene	die	alles	rondom	het	
examen	coördineert	en	ervoor	zorgt	dat	alle	formele	
zaken	goed	worden	gevolgd	en	afgehandeld.	Op	het	Pax	
Christi	College	hebben	we	voor	beide	sectoren	een	exa-
mensecretaris.	Je	kunt	bij	de	examensecretaris	terecht	
met	(algemene)	vragen	over	het	schoolexamen	en	het	
eindexamen	en	als	je	specifieke	vragen	hebt	over	jouw	
vakkenpakket	en	het	examen,	de	afname	van	(school)
examens	en	bij	onregelmatigheden	rondom	het	(school)
examen.

onze
werkwijze 
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veilig en vertrouwd
We	zijn	een	grote	school,	waar	dagelijks	veel	leerlingen	
en	medewerkers	samen	zijn	om	te	werken	en	te	leren.	
We	vinden	het	belangrijk	dat	iedereen	zich	veilig	en	
vertrouwd	voelt	op	school.	Daarom	hanteren	we	de	
volgende	PAx-regels.	We	verwachten	dat	iedereen	zich	
hieraan	houdt,	zodat	we	allemaal	bijdragen	aan	een	
prettige	en	positieve	werksfeer.	We	houden	elkaar	hier	
alert	op.

pestprotocol
Pesten	heeft	een	grote	impact	op	het	slachtoffer.	Op	
onze	school	hanteren	we	daarom	een	pestprotocol,	
waarin	we	beschrijven	hoe	we	omgaan	met	pestgedrag,	
welke	ondersteuning	we	bieden	aan	de	gepeste	en	
welke	sancties	we	kunnen	opleggen	aan	de	pester(s).	
Het	pestprotocol	is	te	vinden	op	onze	website.

kluisjes- en tAssencontrole
We	voeren	minstens	eenmaal	per	schooljaar	een	
kluisjescontrole	uit	en	we	behouden	ons	het	recht	
voor	om	tassencontroles	uit	te	voeren,	indien	we	
daartoe	aanleiding	zien.	De	controle	vindt	altijd	
plaats	met	minimaal	twee	medewerkers.	
Kluisjescontroles	voeren	we	doorgaans	uit	in	
samenwerking	met	de	politie.	Daarbij	kan	ook	een	
speurhond	worden	ingezet.	We	voeren	controles	
meestal	onaangekondigd	uit.

cAlAmiteiten
Voor	(ernstige)	calamiteiten	hebben	we	een	draaiboek	
opgesteld.	Hierin	staat	beschreven	welke	procedures	
gevolgd	worden	bij	calamiteiten	en	wie	waarvoor	verant-
woordelijk	is.	

veiligheid
Voor	alle	locaties	geldt	een	calamiteitenplan.	We	
hebben	ook	een	bedrijfshulpverleningsplan	opgesteld.	
Dit	plan	beschrijft	de	organisatie	van	de	hulpverlening	
aan	leerlingen,	medewerkers	en	anderen	binnen	de	
verschillende	locaties	van	onze	school.	
Tijdens	de	introductie	van	de	leerlingen	besteden	
we	aandacht	aan	het	calamiteitenplan.	
Gedurende	het	schooljaar	vinden	bovendien	ontrui-
mingsoefeningen	plaats.

gezonde school: rookvrij en Alcoholvrij
Het	Pax	Christi	College	is	een	gezonde	school.	Dat	
betekent	dat	we	werk	maken	van	een	gezonde	school-
kantine,	dat	we	onze	leerlingen	stimuleren	te	bewegen	
en	dat	we	een	gezonde	levensstijl	promoten.	
Bovendien	zijn	onze	gebouwen	en	schoolterreinen	
rook-	en	alcoholvrij.	uiteraard	is	het	bezit	en	gebruik	van	
drugs	op	school	geheel	verboden.

We	hebben	een	rijk	programma	op	het	gebied	van	sport	
en	bewegen.	Naast	de	lessen	lichamelijke	opvoeding	
bieden	we	onze	leerlingen	sportklassen	aan	in	de	onder-
bouw	(de	Talentenprogramma’s	op	vmbo	en	havo|vwo)	
en	in	de	bovenbouw	hebben	we	de	keuze-examenvakken	
lichamelijke	opvoeding-2	(vmbo)	en	bewegen,	sport	en	
maatschappij	(havo)	op	het	programma	staan.	Daarnaast	
organiseren	we	jaarlijks	diverse	sportieve	activiteiten	en	
sportreizen.



je stalt je fiets, brommer of scooter in de daarvoor bestemde vakken.
Je	draagt	bij	aan	een	veilige	omgeving	door	je	fiets,	brommer	of	scooter	te	stallen	in	de	daarvoor	bestemde	vakken.

je bent op tijd.
Je	komt	op	tijd	naar	school	en	je	bent	bij	elke	les	op	tijd	in	het	lokaal.	Dit	geldt	ook	voor	andere	afspraken	op	school.

je bergt je mobieltje op.
Je	mobieltje	gebruik	je	alléén	als	de	docent	daartoe	instructie	geeft.	Dat	betekent	dat	je	je	mobieltje	opbergt	in	je	
kluisje	of	in	de	telefoontas	in	het	lokaal.	Buiten	de	les	mag	je	je	mobieltje	gebruiken.	

je hebt je huiswerk en leertaken af.
Het	is	belangrijk	om	ook	thuis	aandacht	te	besteden	aan	je	leerwerk.	Je	zorgt	ervoor	dat	je	je	schooltaken	af	hebt.

je levert een positieve bijdrage aan de les.
Voor	leren	is	een	actieve	houding	nodig.	Je	stelt	je	daarom	positief	op	in	de	les	en	je	bent	aan	het	werk.

je levert een positieve bijdrage aan de sfeer.
School	is	een	gemeenschap,	waar	veel	mensen	samenwerken.	Dat	betekent	dat	we	er	samen	voor	zorgen	dat	we	
een	goede	sfeer	hebben.	Jouw	bijdrage	hieraan	is	heel	belangrijk.

je behandelt je medeleerlingen en de medewerkers, zoals ook jij graag behandeld wordt. 
We	zijn	een	school	voor	iedereen	en	we	respecteren	elkaar.

je bent zuinig op jouw eigendom en ook dat van anderen.
We	houden	er	rekening	mee	dat	alle	spullen	waardevol	zijn	voor	iemand,	daarom	respecteren	we	elkaars	bezit.

je verblijft in het gebouw of op het schoolterrein.
Leerlingen	van	de	leerjaren	1	en	2	verblijven	tijdens	schooltijd	in	het	schoolgebouw	of	op	het	schoolterrein.

tijdens de pauzes en in tussenuren verblijf je in de pauzeruimtes of op de leerpleinen.
Je	verblijft	tijdens	pauzes	en	op	lesvrije	momenten	in	die	ruimtes,	die	daartoe	zijn	bestemd.	

je eet en drinkt tijdens de pauzes (en niet tijdens de les).
Eten	en	drinken	doen	we	tijdens	de	pauzes.

je houdt de school netjes.
We	zorgen	samen	voor	een	nette	werk-	en	leeromgeving.

je gebruikt geen alcohol, drugs, tabak of energiedrankjes op school.
Ook	het	bezit	van	drugs,	alcohol	en	energiedrankjes	is	niet	toegestaan.	

je kleedt je netjes en respectvol.
Je	kledingkeuze	is	persoonlijk	en	smaakgevoelig.	Daarnaast	is	het	een	uiting	van	identiteit.	Het	gaat	erom	
dat	je	je	respectvol	kleedt.	Dat	betekent	bijvoorbeeld	dat	je	in	de	gebouwen	géén	petje	of	ander	hoofddeksel	draagt.	
uitzonderingen	hierop	zijn	(alleen)	mogelijk,	als	er	een	medische	noodzaak	is.

je gaat verstandig om met social media.
Dat	betekent	dat	je	ervan	bewust	bent	dat	social	media	een	breed	bereik	heeft.	Je	denkt	dus	altijd	eerst	
even	na,	voordat	je	iets	verspreidt	via	social	media.

we appen via itslearning
We	gebruiken	de	app	van	itslearning	om	berichten	te	versturen	aan	elkaar	betreffende	schooltaken,	
leerwerk	en	mentorzaken.	

we helpen elkaar om deze regels na te leven.
Samen	zijn	we	school	en	jij	levert	een	belangrijke	bijdrage	om	Pax	de	leukste	school	van	Maas	en	Waal	te	laten	zijn.		

paxregels 
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laptop 
en boeken
onze leermiddelenmix
We	vinden	het	belangrijk	dat	we	jou	digitaal	leren	werken	
en	studeren.	Daarnaast	gebruiken	we	boeken,	omdat	die	
waardevol	zijn	en	blijven	voor	het	leerproces.	Op	het	Pax	
werken	we	daarom	met	boeken	en	met	laptops.	Zo	maak	
je	gebruik	van	het	beste	van	twee	werelden!
De	laptop	kan	aangeschaft	worden	via	school.	Daarover	
vind	je	op	de	schoolsite	meer	informatie.	Je	kunt	er	ook	
voor	kiezen	om	een	eigen	laptop	mee	te	nemen	naar	de	
lessen.

De	volgende	programma’s	zijn	belangrijk	voor	het	
digitaal	werken:

itsleArning
Dit	is	onze	elektronische	leeromgeving.	In	dit	programma	
vind	je	uitleg,	oefeningen,	filmpjes,	opdrachten	enz.	
Belangrijk	dus	voor	je	studie!	Ook	vind	je	hier	de	studie-
wijzers	voor	de	vakken	die	je	volgt.	Je	kunt	daarop	lezen	
wat	en	wanneer	je	iets	moet	doen	en/of	moet	inleveren.

itsleArning App
Via	de	itslearning	app	kunnen	leerlingen	notificaties	
ontvangen	van	wijzigingen	in	itslearning.	Bovendien	
kunnen	mentoren	en	docenten	met	de	itslearning	app	
berichten	versturen	aan	jou	en	jij	ook	aan	je	docenten.	

office 365
Op	het	Pax	werken	we	met	Office	365.	
Daar	komt	ook	jouw	mail	in	terecht.

som en het ouderportAAl
SOM	is	het	leerlingvolgsysteem,	waarin	we	jouw	
cijfers	bijhouden.	Daarnaast	noteren	we	in	SOM	ook	de	
afwezigheid	en	bijzonderheden,	waarmee	we	rekening	
moeten	houden	in	ons	onderwijs	aan	jou.
Jij	en	jouw	ouders	kunnen	inloggen	in	SOM	om	jouw	
cijfers	te	bekijken.	Jouw	ouders	kunnen	inloggen	via	
het	Ouderportaal.	Het	Ouderportaal	is	te	benaderen	
via	de	website	van	school.

zermelo
Via	dit	programma	kun	je	je	rooster	zien.
	

e-mAilAdressen leerlingen
Alle	leerlingen	van	het	Pax	Christi	College	hebben	
een	eigen	e-mailadres:	leerlingnummer@edupcc.nl	
(bijvoorbeeld	123456@edupcc.nl).	
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Op	een	grote	school	gebeurt	er	elke	dag	wel	iets,	
wat	de	geplande	gang	van	zaken	verstoort.	Daarom	
hebben	we	op	elke	locatie	leerlingcoördinatoren	en	
conciërges,	bij	wie	je	terecht	kunt	als	er	iets	bijzonders	
aan	de	hand	is.	De	leerlingcoördinatoren	en	de	
conciërges	zorgen	voor	een	soepel	en	georganiseerd	
verloop	van	de	dagelijkse	gang	van	zaken.	
De	leerlingcoördinatoren	houden	ook	overzicht	over	
het	verzuim	van	leerlingen.

ziekmelden
Jouw	ouders	kunnen	je	’s	morgens	voor	10.00	uur	tele-
fonisch	ziekmelden	bij	de	leerlingcoördinator.	Achterin	
deze	gids	staan	de	telefoonnummers.

ziekmelden tijdens de lesdAg
Als	je	op	school	bent	en	je	voelt	je	ziek,	dan	kun	je	jezelf	
ziekmelden	bij	de	leerlingcoördinator.	Voordat	je	naar	
huis	gaat,	neemt	de	leerlingcoördinator	dan	contact	op	
met	één	van	je	ouders/verzorgers.

te lAAt komen
Als	je	te	laat	op	school	komt,	of	je	bent	te	laat	in	een	
volgende	les,	dan	meld	je	je	bij	de	conciërgebalie.	De	
conciërge	registreert	de	melding	en	hij/zij	vertelt	je	
wat	je	vervolgens	moet	doen	en	welke	sanctie	er	volgt	
op	jouw	te-laat-komen.

uit de les verwijderd
Als	je	uit	de	les	wordt	verwijderd,	dan	meld	je	je	bij	de	
leerlingcoördinator.	Je	vult	altijd	een	formulier	lesver-
wijdering	in.	Jouw	mentor	wordt	geïnformeerd,	zodat
je	ook	met	je	mentor	kunt	bespreken	wat	je	te	doen					

staat	om	herhaling	te	voorkomen.	De	leerlingcoördina-
tor	vertelt	je	waar	je	na	de	lesverwijdering	aan	de	slag	
gaat.

verlof AAnvrAgen
Voor	het	aanvragen	van	verlof	kun	je	bij	de	leerling-
coördinator	een	formulier	halen.	Het	gaat	hierbij	om	
kortdurend	verlof,	bijvoorbeeld	voor	een	bezoek	aan	
de	orthodontist.	Voor	langduriger	verlof	(langer	dan	
één	schooldag)	dienen	je	ouders	een	schriftelijk	en	
gemotiveerd	verzoek	in	te	dienen	bij	de	afdelingsleider.	
In	verband	met	de	leerplichtwet	hanteren	we	strikte	
regels	voor	het	toekennen	van	verlof.	In	voorkomende	
gevallen	stemmen	we	een	verzoek	voor	verlof	ook	af	
met	de	leerplichtambtenaar.

Afwezig in verbAnd met ziekte
Als	je	wegens	ziekte	langdurig	afwezig	bent	op	school,	
dan	kijken	we	samen	met	jouw	ouders/verzorgers	hoe	
we	het	onderwijs	aan	jou	kunnen	voortzetten.	Hierbij	
kunnen	we	eventueel	gebruik	maken	van	een	consu-
lent	‘onderwijsondersteuning	zieke	leerlingen’	van	de	
onderwijsbegeleidingsdienst.	Dit	loopt	via	de	onder-
steuningscoördinator	van	school.

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

Janette Kramer en Gertruud Coenders en Lex Haijemaije 
(leerlingcoördinatoren).
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Jaarlijks	brengen	we	voor	materialen	en	diensten	
kosten	in	rekening	bij	de	ouders/verzorgers.	uiteraard	
streven	we	er	naar	om	deze	kosten	zo	laag	mogelijk	te	
houden.	Maar	omdat	we	onze	leerlingen	naast	de	les-
sen	ook	een	aantal	activiteiten	willen	bieden	en	omdat	
we	onze	ouders/verzorgers	op	adequate	wijze	van	
informatie	willen	voorzien,	ontkomen	we	niet	aan	een	
beperkt	aantal	kostenposten.	

Het	gaat	om	de	volgende	diensten	en	materialen:

vrijwillige ouderbijdrAge
De	vrijwillige	ouderbijdrage	bedraagt	voor	schooljaar	
2021-2022	A 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
Voor	het	lidmaatschap	van	de	oudervereniging	vragen	
we	u	een	bescheiden	bijdrage.	Als	u	lid	wordt	van	de	
oudervereniging,	dan	brengen	wij	u	de	jaarlijkse	contri-
butie	(A 3,40)	tegelijk	met	de	vrijwillige	ouderbijdrage	
in	rekening.	De	school	zorgt	voor	de	overboeking	van	
de	gelden	naar	de	oudervereniging.

excursies en reizen
In	elk	schooljaar	vindt	minimaal	één	excursie	of	school-
reis	plaats.	We	vinden	het	immers	belangrijk	dat	onze	
leerlingen	ook	buiten	de	school	leren,	dat	ze	de	leerstof	

koppelen	aan	zaken	in	de	‘echte’	wereld.	Daarnaast	is	
het	voor	de	ontwikkeling	van	de	leerlingen	van	belang	
dat	ze	ontdekken	dat	de	wereld	groter	is	dan	de	regio	
waarin	ze	opgroeien,	dat	ze	zichzelf	leren	plaatsen	in	
die	grote	wereld.
Voor	excursies	en	voor	reizen	worden	meestal	kosten	
gemaakt,	die	we	geheel	of	gedeeltelijk	doorbelasten	
aan	de	ouders.

onder voorbehoud: 
veilig en finAncieel verAntwoord
Voor	komend	schooljaar	geldt	dat	alle	excursies	en	
reizen	onder	voorbehoud	worden	georganiseerd.	Het	
voorbehoud	kent	twee	voorwaarden:
a.	 De	excursie	of	reis	moet	veilig	kunnen	worden	
uitgevoerd.	Dit	betreft	met	name	de	situatie	met	
betrekking	tot	het	coronavirus.	
Concreet:	we	reizen	alléén	naar	landen,	die	van	het	
ministerie	van	Buitenlandse	Zaken	een	groene	kleur-
code	hebben	gekregen	(www.nederlandwereldwijd.nl).	
Daarnaast	geldt	dat	ook	Nederland	vanuit	de	
buitenlandse	bestemming	bezien	een	groene	code	
moet	hebben.
b.	 Er	moet	voldoende	zijn	bijgedragen	aan	de	vooraf	
aangegeven	kosten:
	 a.	Voor	eendaagse	excursies	geldt	dat	minimaal		 	
	 80%	van	de	vooraf	aangegeven	kosten	ontvangen		
	 moet	zijn,	een	maand	voordat	de	excursie	plaats		
	 vindt;
	 b.	Voor	meerdaagse	reizen	geldt	dat	minimaal	90%		
	 van	de	vooraf	aangegeven	kosten	ontvangen	moet		
	 zijn,	drie	maanden	voordat	de	reis	plaatsvindt.		
c.	 Indien	aan	één	of	aan	beide	voorwaarden	niet	is	vol-
daan,	behoudt	de	school	zich	het	recht	voor	de	excursie	
of	reis	te	annuleren.	De	reeds	betaalde	bedragen	wor-
den	dan	teruggestort.

financiën
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overige diensten en leveringen
Naast	eerdergenoemde	zaken	zijn	er	enkele	diensten	
die	door	de	school	worden	geleverd.	De	kosten	hier-
van	worden	tegelijk	met	de	ouderbijdrage	in	rekening	
gebracht.

kluisje
Iedere	leerling	krijgt	de	beschikking	over	een	kluisje,	
waarin	hij/zij	spullen	kan	opbergen,	bijvoorbeeld	de	
jas.	De	sleutels	van	de	kluisjes	worden	aan	het	begin	
van	elk	schooljaar	verstrekt	en	aan	het	einde	van	het	
schooljaar	weer	ingeleverd.	
Voor	het	gebruik	van	het	kluisje	brengen	we	geen	kos-
ten	in	rekening.	Echter,	om	ervoor	te	zorgen	dat	het	
kluisje	op	verantwoorde	wijze	wordt	gebruikt,	dient	
een	borg	van	d 10,00	betaald	te	worden	in	het	eerste	
leerjaar.	Dit	bedrag	wordt	tegelijk	met	de	ouderbij-
drage	in	rekening	gebracht.	Als	de	leerling	de	overstap	
maakt	naar	leerjaar	3,	dan	wordt	de	borgsom	terug-
betaald,	waarbij	eventuele	schades	worden	verrekend	
met	de	borgsom.
In	leerjaar	3	dient	dus	opnieuw	een	borg	van	d 10,00	
betaald	te	worden	voor	het	verantwoord	gebruik	van	
het	kluisje	tot	en	met	het	examenjaar.	Ook	deze	
borgsom	wordt	terugbetaald,	als	de	leerling	de	
school	verlaat	en	er	geen	schades	te	verrekenen	zijn.

schoolboeken
Voor	de	schoolboeken	brengen	we	geen	kosten	in	reke-
ning,	die	zijn	immers	gratis.	De	bestelling	en	
levering	van	de	schoolboeken	loopt	via	het	service-
bureau	schoolboeken	(SBA),	het	schoolboekenfonds	
van	@voCampus.

wijze vAn betAlen
De	facturatie	van	de	schoolkosten	vindt	digitaal	plaats.	
In	de	maand	oktober	ontvangt	u	een	e-mailbericht	

waarin	wordt	vermeld	dat	de	factuur	met	de	school
kosten	klaarstaat.	Via	de	toegestuurde	link	of	via	het	
ouderportaal	van	de	website	van	onze	school	is	het	
mogelijk	in	te	loggen	in	uw	persoonlijke	omgeving.	
Hierin	kunt	u	aangeven	van	welke	diensten	van	de	vrij-
willige	ouderbijdrage	u	gebruik	wilt	maken.	Bij	de	ver-
plicht	af	te	nemen	diensten	heeft	u	geen	keuzemoge-
lijkheid.	Het	verschuldigde	bedrag	kunt	u	rechtstreeks	
betalen	via	iDeal.

reductieregeling
Een	verzoek	tot	reductie	van	het	te	betalen	bedrag,	
dient	elk	jaar	opnieuw	ingediend	te	worden.	Voor	infor-
matie	hierover	kunt	u	terecht	bij	de	financiële	adminis-
tratie,	te	bereiken	via	het	algemene	nummer	(zie	ach-
terin	deze	gids).

verzekeringen
Het	Pax	Christi	College	heeft	een	schoolpakket	verze-
keringen.	Hieronder	vallen	een	ongevallenverzekering,	
een	aansprakelijkheidsverzekering	en	een	doorlopende	
reisverzekering,	exclusief	annuleringsverzekering.	Voor	
wat	betreft	de	ongevallenverzekering	geldt	dat	de	
eigen	verzekering	altijd	voorgaat.

De	school	is	niet	zonder	meer	aansprakelijk	voor	wat	
tijdens	de	schooluren	en	tijdens	de	buitenschoolse	
activiteiten	gebeurt.	De	school	heeft	pas	een	plicht	tot	
vergoeding	van	schade,	wanneer	er	sprake	is	van	een	
verwijtbare	fout.	De	school	is	ook	niet	aansprakelijk	
voor	schade	door	onrechtmatig	gedrag	van	leerlingen.

tegemoetkoming studiekosten
In	bepaalde	gevallen	is	een	tegemoetkoming	in	de	
studiekosten	mogelijk.	Voor	meer	informatie	hierover,	
kunt	u	terecht	op	de	website	van	Dienst	uitvoering	
Onderwijs	(DuO):	www.duo.nl.

financiën
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kwAliteit 
Op	het	Pax	Christi	College	werken	
we	cyclisch	aan	onze	kwaliteitszorg.	
Elk	schooljaar	nemen	we	daartoe	
tevredenheidsenquêtes	af	onder	
leerlingen	en	ouders.	Dit	is	één	van	
de	middelen,	die	we	inzetten	om	
na	te	gaan	in	hoeverre	we	aan	de	
verwachtingen	van	onze	leerlingen	
en	hun	ouders	voldoen.	De	uitkomsten
van	de	enquêtes	publiceren	we	via	
de	website	www.scholenopdekaart.nl.

beoordeling inspectie
Op	de	website	van	de	inspectie	van	het	
Onderwijs	kunt	u	rapportages	betreffende	
de	kwaliteitsbeoordeling	van	het	
Pax	Christi	College	(als	onderdeel	van	
het	schoolbestuur)	lezen:		
www.toezichtresultaten.onderwijsinspectie.nl.

onze resultaten

overzicht geslAAgden 2018-2019

                Aantal kandidaten   geslaagd  slagingspercentage

vmbo basis  61 58  95%

vmbo kader  76 64 84%

vmbo theorie  130 115 88%

havo  128 112 88%

vwo 71 64 90%

overzicht geslAAgden 2019-2020

                Aantal kandidaten   geslaagd  slagingspercentage

vmbo basis  36 36  100%

vmbo kader  78 75 96%

vmbo theorie  131 131 100%

havo  132 125 95%

vwo 75 72 96%

overzicht geslAAgden  2020-2021

                Aantal kandidaten   geslaagd  slagingspercentage

vmbo basis  38 38  100%

vmbo kader  77 73 94%

vmbo theorie  116 112 97%

havo  105 91 87%

vwo 64 55 86%
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gaat er iets mis? 
Op	het	Pax	Christi	College	streven	we	ernaar	om	onge-
noegen	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	samen	wel	uit.	Mocht	het	echter	
nodig	zijn,	dan	denken	de	afdelingsleider,	de	locatie-
directeur	en	de	rector	mee	over	een	oplossing.	

Blijkt	de	kwestie	niet	naar	tevredenheid	opgelost,	
dan	kunnen	ouders/verzorgers	terecht	bij	een	externe	
klachtencommissie.	Het	Pax	Christi	College	is	aan-
gesloten	bij	de	klachtencommissie	van	scholen	voor	
voortgezet	onderwijs	in	Nijmegen	en	omstreken.	De	
procedure	van	deze	externe	commissie	is	te	vinden	op	
onze	website.	Als	aanspreekpunt	voor	iemand	die	
overweegt	een	klacht	in	te	dienen,	is	op	elke	locatie	
een	vertrouwenspersoon	aanwezig.

vertrouwenspersonen
De	heer	T.	Willems	voor	Pax	vmbo
E-mail:	t.willems@paxchristicollege.nl

De	heer	M.	Timmerman	voor	Pax	havo/vwo
E-mail:	m.timmerman@paxchristicollege.nl

Mevrouw	L.	Leerentveld	-	Rietveld	voor	Pax	junior
E-mail:	l.leerentveld@paxchristicollege.nl

Externe	vertrouwenspersonen	GGD
Mevrouw	H.	Hepark
E-mail:	hhepark@ggdgelderlandzuid.nl
Tel:	088	1447330

Mevrouw	f.	de	Leeuw
E-mail:	fdeleeuw@ggdgelderlandzuid.nl
Tel:	088	1447330

externe klAchtencommissie 
inzake	algemene	klachten	en	klachten	seksuele	
intimidatie,	agressie	en	geweld	Regionale	klachten-
commissie	voor	Nijmegen	en	omstreken
De	heer	K.	van	Kampen,	voorzitter
Postbus	40020
6504	AA	Nijmegen

Centrale	commissie	voor	beroep	voor	eindexamens,	
regio	Nijmegen
Postbus	40020
6504	AA	Nijmegen

inspectie vAn het onderwijs
Leerlingen,	ouders	en	medewerkers	van	school	kunnen	
de	inspectie	benaderen	voor	advies	over	een	bepaalde	
kwestie.	
Tel:	0800	8051	(voor	leerlingen	en	ouders)
Tel:	088	6696060	(voor	scholen)
E-mail:	info@owinsp.nl
Website:	www.onderwijsinspectie.nl	

Bij	de	inspectie	werken	ook	vertrouwensinspecteurs.	
Iedereen	kan	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.

Meldpunt	vertrouwensinspecteurs:	0900	1113111
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welkom op pax junior 
fijn dat jij er bent! 

We	vinden	het	fijn	dat	je	dit	jaar	bij	ons	op	school	
bent.	We	gaan	met	elkaar	aan	de	slag	om	te	leren	
en	te	ontwikkelen.	We	bieden	je	daarvoor	naast	de	
reguliere	lessen,	veel	mooie	initiatieven	aan,	zoals	
de	carrousellessen,	de	talentlessen,	verdiepingsuren	
en	buitenschoolse	lesactiviteiten.
	
Pax	junior	is	een	kleinschalige	locatie,	we	hebben	
oog	en	oor	voor	jou	en	bieden	je	een	veilige	leerom-
geving.	Je	zit	in	een	klas	waarin	onderwijs	op	twee	
niveaus	wordt	aangeboden.	Dat	betekent	dat	je	bij	
het	ene	vak	op	een	ander	niveau	kunt	presteren	en	
ontwikkelen,	dan	bij	een	ander	vak.	Zo	ontdek	je	wie	
je	bent	en	wat	je	kunt.	We	bereiden	je	daarmee	voor	
op	een	goede	start	in	de	bovenbouw.
	
We	zien	je	graag	op	Pax	junior!

Marieke	de	Jong,
Afdelingsleider

Marieke	de	Jong
(Afdelingsleider)

Els	Bakers
(Locatiedirecteur)
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lessentabel 
koersklassen
leerjaar 1

     vmbo basis/kader        vmbo kader/theorie        vmbo theorie/havo        hAvo/vwo  

Algemene vAkken

nederlands 4 4  3 3

engels 3 3  3 3

duits  1*  3 3

wiskunde 4 4  4 3

rekenen 1 1

classics     1

mens & natuur 2 2

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 1 1

business**

sports**                      

tech & design**        

prAktijkvAkken

economie & ondernemen***                

produceren installeren & energie***                                             

bouw wonen & interieur***                

zorg & welzijn***                     

tAlentenprogrAmmA

techniek xl****        

cultuur xl****                      

sport xl****        

totAAl AAntAl lessen per week 30 30 3  31

mAAtwerklessen

maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden.

* Opstromers T.     ** Keuze voor 1 van de 3 programma’s.     *** Keuze voor 1 van de 3 programma’s.                   

totAAl AAntAl lessen per week     30  30 (*31)                           30                                  31 

2 lessen 
per week 
in een 
carrousel

2 lessen 
per week

2 lessen 
per week

2 lessen 
per week

5 lessen 
per week 
in een 
carrousel

5 lessen 
per week 
in een 
carrousel
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   vmbo basis/kader        vmbo kader/theorie        vmbo theorie/havo          hAvo/vwo

lessentabel 
koersklassen
leerjaar 2
  

Algemene vAkken

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  1 1   

mens & natuur 2 2

science   1 1

natuur / scheikunde 3 3 2 2

biologie   2 2

mens & maatschappij 3 3 

Aardrijkskunde   2 2

geschiedenis   2 2

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2

beeldende vorming 2 2 2 2

muziek    2

mentorles 1 1 1 1

business*

sports*                      

tech & design*        

prAktijkvAkken

economie & ondernemen**                

produceren installeren & energie**                                             

bouw wonen & interieur***                

zorg & welzijn***                     

tAlentenprogrAmmA

techniek xl****        
cultuur xl****                      
sport xl****        

mAAtwerklessen

mAAtwerklessen

    maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden. 

     *    Keuze voor 1 van de 3 programma’s.           **  Keuze voor 1 van de 2 praktijkvakken.          
***    Keuze voor 1 van de 2 praktijkvakken.      **** Keuze voor 1 van de 3 programma’s.     

totAAl AAntAl lessen per week 31                                    *29                                      30                                    31

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen 
per week 
in een 
carrousel
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bepaal 
je eigen 
koers!
Op	Pax	junior	bieden	we	een	bijzondere	vorm	
van	onderwijs	aan:	Koersklassen!
Met	onze	Koersklassen	dagen	we	jou	uit	om	
zoveel	mogelijk	zelf	je	Koers	te	bepalen.	Dat	wil	
zeggen	dat	we	oog	hebben	voor	jouw	talenten	
en	jouw	ambitie.	We	stimuleren	en	motiveren	
jou	om	je	talenten	verder	te	ontwikkelen	en	
jouw	ambitie	waar	te	maken.	

In	de	Koersklassen	geven	we	gedifferentieerd	les:	
op	twee	niveaus	kun	je	het	onderwijs	volgen.	
Niet	de	leerstof,	maar	jij	staat	daarbij	centraal.	
Het	is	daarom	belangrijk	dat	je	actief	aan	de	slag	
gaat	met	je	studie,	zodat	je	ook	echt	je	eigen	
Koers	bepaalt.	Ook	dit	is	een	vorm	van	
Ondernemend	leren,	zoals	we	dat	op	het	
Pax	Christi	College	graag	zien!

Ook	buiten	de	les	neem	je	vaak	zelf	de	regie	
over	jouw	studie.	Zo	speel	jij	een	actieve	rol	in	
driehoeksgesprekken,	waarin	jij	aan	jouw	ouder(s)	
en	mentor	vertelt	over	jouw	ontwikkeling	en	
voortgang	op	school.		

We	hebben	de	volgende	Koersklassen	op	Pax	junior:
-	 Koersklas	vmbo-basis	en	vmbo-kader;
-	 Koersklas	vmbo-kader	en	vmbo-theorie;
-	 Koersklas	vmbo-theorie	en	havo;
-	 Koersklas	havo	en	vwo.

We	bieden	de	Koersklassen	aan	in	de	leerjaren	1	en	2.	
We	bereiden	je	zo	goed	voor	op	de	volgende	stap:	
de	overgang	naar	één	van	onze	locaties	in	Druten.

pax 
bepaal je 

eigen koers en geef richting aan je opleiding

koersklassen

pax junior 

beneden-leeuwen

pax 
bepaal 
je 
eigen 
koers 
en geef richting 

aan je opleiding

koersklassen

pax junior 

beneden-leeuwen
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ondernemend 
leren 

op   
pax 

vmbo

Willem	Dijkstra	
(afdelingsleider	
vmbo-theorie)	

Els	Bakers	
(locatiedirecteur	
vmbo)	

Rob	van	de	Wiel	
(afdelingsleider	
vmbo-onderbouw)	
	

Marije	Jol	
(afdelingsleider	
vmbo-basis/kader)

Wat	is	er	nou	fijner	dan	in	je	eigen	leef-
omgeving	naar	school	te	gaan,	samen	
met	je	vrienden	en	vriendinnen?	Het	Pax	
Christi	College	biedt	jou	die	mogelijkheid.	
Bovendien	valt	er	op	het	Pax	ook	wat	te	
kiezen:	je	maakt	namelijk	zelf	keuzes	in	
de	opleiding	die	je	volgt.	Wil	je	bijvoor-
beeld	in	de	zorg	aan	de	slag,	of	is	het	juist	
de	techniek	die	je	trekt,	of	past	een	
theoretisch	programma	beter	bij	jouw	
talenten	en	interesses?	Door	zelf	keuzes	
te	maken,	stimuleren	we	jouw	motivatie.	
En	dat	vinden	we	belangrijk,	want	we	
willen	graag	dat	jij	zelf	actief	aan	de	slag	
bent	met	je	studie.	Binnen	en	buiten	de	
school.	We	noemen	dat	Ondernemend	
leren.	

Natuurlijk	vinden	we	het	ook	belangrijk	
dat	we	hoogwaardig	en	eigentijds	
onderwijs	bieden.	We	werken	daarom	
continu	aan	onze	onderwijskwaliteit.	
Pax	vmbo	is	een	school	waar	leerlingen	
met	plezier	naartoe	gaan,	waar	we	
leerlingen	uitdagen	hun	talenten	te	
ontwikkelen	en	waar	veel	aandacht	is	
voor	jou	als	persoon.
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Van links naar rechts: Piet Hymans (concierge),  Jolanda Hermans (hoofdconcierge),  
Wilma Konings (medewerker catering) en Ruud van Teeffelen (concierge) 

Femke Bull (decaan vmbo)

De decaan vmbo helpt jou bij belangrijke keuzemomenten, bijvoorbeeld bij 
de keuze voor een beroepsrichting, het vakkenpakket en het vervolgonderwijs. 
Je kunt bij haar dus terecht voor vragen over jouw opleiding en 
vervolgopleidingen.
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tAlentlessen – wAAr ligt jouw tAlent?
We	vinden	het	belangrijk	méér	te	bieden	dan	de	reguliere	vakken	en	jou	
je	talenten	te	laten	ontdekken.	In	de	onderbouw	kies	je	daarom	één	van	
onze	drie	talentstromen:	Innovatieve	technieken,	Sport	of	Kunst.	Deze	
lessen	worden	gegeven	in	gemengde	groepen	vmbo-basis,	vmbo-kader	
en	vmbo-theorie.	Je	zit	dus	met	deze	leerlingen	bij	elkaar	in	de	les.	
Zo	leer	je	met	elkaar	en	ook	van	elkaar!

lAptops én boeken
In	de	huidige	samenleving	is	digitaal	werken	niet	meer	weg	te	
denken.	We	vinden	het	daarom	belangrijk	dat	we	jou	leren	om	
digitaal	te	werken.	Daarnaast	is	het	voor	het	leerproces	belangrijk	
dat	je	ook	lesboeken	gebruikt.	Je	leert	en	werkt	daarom	zowel	
met	een	laptop	als	met	boeken.	De	laptop	gebruik	je	zowel	op	
school	als	thuis.

een lAptop regelen voor school
Via	The	Rent	Company	kun	je	een	laptop	huren	of	kopen.	
Meer	informatie	hierover	vind	je	op	onze	website	
(www.paxchristicollege.nl).

onderzoek jouw loopbAAn!
Het	lijkt	nog	ver	weg,	maar	we	vinden	het	heel	belangrijk	dat	jij	
goed	nadenkt	over	jouw	toekomst.	Jij	gaat	op	onderzoek	uit	en	wij	
begeleiden	je	daarbij.	Dat	onderzoek	begint	bij	jouzelf:	wat	zijn	jouw	
talenten	en	wat	is	jouw	ambitie?	In	de	lessen	en	bij	het	vak	LOB	
(loopbaanoriëntatie)	besteed	jij	hier	aandacht	aan.	Op	die	manier	
maak	je	een	bewuste	keuze	voor	het	vervolgonderwijs	en	dat	
stimuleert	jou	bij	jouw	studie	op	Pax	vmbo.
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met 
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We	vinden	het	belangrijk	dat	je	je	kunt	ontwikkelen.	Dat	
betekent	dat	we	aandacht	hebben	voor	jouw	voortgang,	
jouw	talenten	en	jouw	ambitie.	Als	blijkt	dat	je	meer	
in	je	mars	hebt	dan	de	opleiding	die	je	volgt,	zullen	we	
samen	met	jou	bekijken	of	een	overstap	naar	een	andere	
opleiding	mogelijk	is.	Op	die	manier	werken	we	vanuit	
de	groeimindset!

Doe mee met onze muziek- en toneelavonDen
Vind	je	het	leuk	om	podiumervaring	op	te	doen?	Of	
maak	je	graag	muziek	en	wil	je	jezelf	laten	horen?	Dan	
kun	je	meedoen	met	de	toneelgroep,	of	een	performance	
verzorgen	tijdens	één	van	de	muzikale	avonden	die	we	
op	Pax	organiseren.	Op	deze	wijze	werk	je	aan	je	per-
soonlijke	groei	en	we	vinden	het	prachtig	om	onze	leer-
lingen	op	het	podium	te	zien	stralen.		

vmBo-theoretische leerweg

theorie-plus: extra uitDaging
De	opleiding	vmbo-theorie	bereidt	leerlingen	voor	op	het	
middelbaar	beroepsonderwijs,	of	op	doorstroom	naar	
havo.	Met	ons	Theorie-plus-programma	bieden	we	jou	
extra	uitdaging	om	je	voor	te	bereiden	op	het	vervolgon-
derwijs.	Zo	kun	je	de	lat	voor	jezelf	hoger	leggen	en	jezelf	
nog	beter	toerusten	voor	de	volgende	stap.

ict-skills: optimaal werken met computers
Goed	kunnen	werken	met	computers	en	digitale	pro-
gramma’s	is	tegenwoordig	noodzakelijk.	Dit	is	één	van	
de	21ste	eeuwse	vaardigheden.	We	besteden	daarom	
extra	aandacht	aan	het	ontwikkelen	van	jouw	ICT-
vaardigheden.	We	doen	dit	bij	het	vak	ICT-skills,	waar	je	
digitale	middelen	leert	gebruiken	voor	(school)werk	en	
dagelijkse	werkzaamheden.

Burgerschap en maatschappelijke stage
Op	onze	school	ontwikkel	jij	jezelf.	Je	doet	kennis	en	
vaardigheden	op	en	we	stimuleren	je	jezelf	ook	op	per-
soonlijk	vlak	te	ontwikkelen	tot	volwaardige	burgers.	We	
vinden	het	namelijk	belangrijk	dat	je	straks	een	actieve	
bijdrage	gaat	leveren	aan	de	maatschappij.	We	hebben	
er	daarom	voor	gekozen	het	vak	burgerschap	aan	te	bie-
den.	Daarnaast	ga	je	een	maatschappelijke	stage	uitvoe-
ren	in	leerjaar	3.	Ook	hier	geldt	weer,	dat	je	ruimte	krijgt	
om	zelf	een	keuze	te	maken	uit	het	stageaanbod.
		
sport als examenvak: lo-2
Een	gezonde	geest	in	een	gezond	lichaam!	Vanaf	leerjaar	
3	kun	je	het	vak	lichamelijke	opvoeding	2	volgen.	Dit	is	
een	examenvak,	waarin	je	naast	sporten	ook	kennis	en	
vaardigheden	opdoet	op	het	gebied	van	sport	en	orga-
niseren.	Naast	een	sportieve	component	heeft	het	dus	
ook	een	theoretisch	deel	en	je	gaat	aan	de	slag	met	de	
organisatie	van	sportieve	activiteiten.	Zo	vergroot	je	dus	
je	organisatietalent.

De meesterproef: het profielwerkstuk
In	het	laatste	leerjaar	laat	je	zien	dat	je	klaar	bent	voor	
het	vervolgonderwijs.	Naast	het	afleggen	van	het	cen-
traal	examen	doe	je	dat	door	het	maken	van	het	pro-
fielwerkstuk.	Het	mooie	aan	het	profielwerkstuk	is,	
dat	je	zelf	een	onderwerp	kiest	dat	jou	interesseert	en	
waarover	je	meer	wilt	weten.	Vervolgens	stel	je	daar	een	
onderzoeksvraag	bij	en	je	gaat	aan	de	slag	met	het	vin-
den	van	antwoorden	en	het	schrijven	van	een	werkstuk.	
Jij	bent	daarbij	je	eigen	onderzoeksleider,	uiteraard	zal	je	
begeleidend	docent	je	hierbij	stimuleren	en	adviseren.	

jouw ontwikkeling 
staat centraal 
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huiskAmerklAssen
Volg	je	onderwijs	op	onze	vmbo-basis-opleiding,	dan	krijg	je	de	meeste	lessen	in	een	huiskamerklas.	
Dat	is	een	groot	klaslokaal	waar	jouw	mentor	jou	lesgeeft	in	de	algemene	vakken.	Op	deze	wijze	heb	
je	een	heel	goede	verbinding	met	je	mentor	en	hij/zij	kan	jou	dus	extra	goed	begeleiden.	Help	je	mee	
van	jouw	huiskamerklas	een	gezellige	en	goede	werkplek	te	maken?		

kennismAken met de prAktijkvAkken
Vanaf	leerjaar	3	volg	je	een	praktijkvak.	In	de	onderbouw	maak	je	kennis	met	de	
praktijkvakken,	zodat	je	weet	wat	deze	vakken	inhouden.	Je	kunt	dan	in	leerjaar	2	
een	goede	keuze	maken	met	welk	praktijkvak	jij	in	de	bovenbouw	aan	de	slag	gaat	en	
waar	je	ook	examen	in	doet.	Je	maakt	kennis	met	de	praktijkvakken	in	een	zogenaamde	
carrousel.	Dat	betekent	dat	je	in	leerjaar	1	één-voor-één	kennismaakt	met	de	vier	
praktijkvakken.	In	leerjaar	2	volg	je	nog	twee	van	de	vier	praktijkvakken.	Hieronder	
lees	je	welke	vier	praktijkvakken	dat	zijn.

exAmen doen in de prAktijkvAkken
Op	Pax	vmbo	bieden	we	vier	praktijkvakken	aan.	Vanaf	leerjaar	3	ga	jij	aan	de	slag	met	
één	praktijkvak,	waar	je	12	lessen	per	week	aan	werkt.	In	leerjaar	4	doe	je	ook	examen	in	dit	
praktijkvak.	Je	maakt	een	keuze	uit	deze	vier	praktijkvakken:
•	 Bouw,	wonen	en	interieur	(BWI)
	 Vakvaardigheden:	metselen,	meubelmaken,	schilderen,	timmeren
•	 Produceren,	installeren	en	energie	(PIE)
	 Vakvaardigheden:	(boog)lassen,	plaat-	en	constructiewerk,	installatietechniek
•	 Zorg	en	welzijn	
	 Vakvaardigheden:	uiterlijke	verzorging,	welzijn	kind	en	jongere,	wonen	en	
	 huishouden
•	 Economie	en	ondernemen*
	 administratief	beheer,	marketing,	ondernemen

We	bereiden	momenteel	een	wijziging	van	ons	aanbod	voor,	waarbij	we	het	praktijkvak	
‘Dienstverlening	en	producten’	aanbieden	in	plaats	van	‘Economie	en	ondernemen’.	
Belangrijke	onderdelen	uit	het	programma	van	Economie	en	ondernemen	komen	echter	
terug	bij	Dienstverlening	en	producten.	Deze	wijziging	is	voorzien	voor	schooljaar	2022-2023.	
Leerlingen	die	zijn	gestart	met	het	praktijkvak	Economie	en	ondernemen	kunnen	dat	vak	altijd	afmaken.
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lessentabel 
vmbo
leerjaar 1
  

vmbo       bAsis                  kAder               theorie                     

Algemene vAkken

nederlands  4 4 4 

engels  3 3 3

duits    2

wiskunde  4 4 4

rekenen  1 1

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 1

prAktijkvAkken

economie & ondernemen*        

zorg & welzijn*         

bouw, wonen & interieur*        

produceren installeren & energie*        

theorie plus    1** 

tAlentenprogrAmmA

techniek xl***   

cultuur xl***   

sport xl***   

   totAAl per week  30 30 28

*     Bij de praktijkvakken komt ook loopbaanoriëntatie aan bod.

** Half jaar 1 les per week

***  Keuze voor 1 van de 3 programma’s.

5 lessen 
per week 
in een 
carrousel

2 lessen 
per 
week

5 lessen 
per week 
in een 
carrousel

2 
per 
periode

2 lessen 
per 
week

2 lessen 
per 
week
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lessentabel 
vmbo
leerjaar 2
  

vmbo       bAsis                  kAder               theorie                     

Algemene vAkken

nederlands  4 4 4 

engels  3 3 3

duits   2 2

wiskunde  3 3 3

rekenen  1 1

science   3 3 

geschiedenis    1 

Aardrijkskunde    1

mens & maatschappij  3 3 

biologie    2

mens & natuur  2 2

natuur/scheikunde          3 

economie    2

beeldende vorming  2 2 2

lichamelijke opvoeding  2 2 2

mentorles  1 1 1

prAktijkvAkken

economie & ondernemen*        

produceren installeren & energie* 

zorg & welzijn**         

bouw, wonen & interieur **       

theorie plus    2 

tAlentenprogrAmmA

techniek xl***     

cultuur xl***     
sport xl***     

   totAAl per week  31 32 31

*     Keuze voor 1 van de 2 praktijkvakken.              
**    Keuze voor 1 van de 2 praktijkvakken.

 *** Keuze voor 1 van de 3 programma’s.
Bij de praktijkvakken komt ook loopbaanoriëntatie aan bod.

    

2 lessen 
per 
week

2 lessen 
per 
week

2 lessen 
per 
week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week

2 lessen
per week
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lessentabel 
vmbo-basis
leerjaar 3 en 4

PRODuCEREN
INSTALLEREN
&	ENERGIE

BOuW
WONEN	&
INTERIEuR

ECONOMIE
&
ONDERNEMEN

ZORG
&
WELZIJN  

leerjAAr 3 4 3 4 3 4 3 4

gemeenschAppelijk

nederlands 3 3 3 3 3 3 3 3 

engels 4 4 4 4 4 4 4 4

kunstvakken incl. ckv project  project  project  project

maatschappijleer  1  1  1  1

lichamelijke opvoeding 3 2 3 2 3 2 3 2

rekenen 1 1 1 1 1 1 1 1

sectordeel

maatschappijkunde       3* 3**

wiskunde 3 3 3 3 3 3 3* 3**

natuur/scheikunde 1 3 3 3 3

biologie       3 3

economie     3 3

mentorles   

loopbaanoriëntatie      

beroepsgericht deel

economie & ondernemen     12 12      

produceren installeren & energie  12 12       

zorg & welzijn        12 12   

bouw, wonen & interieur    12 12       
   

     
*   Keuze voor wiskunde of maatschappijkunde

** Keuze voor wiskunde of maatschappijkunde    
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lessentabel 
vmbo-kader
leerjaar 3 en 4

PRODuCEREN
INSTALLEREN
&	ENERGIE

BOuW
WONEN	&
INTERIEuR

ECONOMIE
&
ONDERNEMEN

ZORG
&
WELZIJN  

leerjAAr 3 4 3 4 3 4 3 4

gemeenschAppelijk

nederlands 4 3 4 3 4 3 4 3 

engels 3 4 3 4 3 4 3 4

kunstvakken incl. ckv project  project  project  project

maatschappijleer  1  1  1  1

lichamelijke opvoeding 3 2 3 2 3 1 3 1

rekenen 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5

mentorles 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5  

        

sectordeel

maatschappijkunde        3* 4*

wiskunde 3 4 3 4 3 4 3* 4*

natuur/scheikunde 1 3 4 3 4

biologie       3 4

economie     3 4

loopbaanoriëntatie      

beroepsgericht deel

economie & ondernemen     12 12      

produceren installeren & energie  12 12       

zorg & welzijn        12 12   

bouw, wonen & interieur    12 12       
   

mAAtwerklessen

   maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, 
   waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden. 

*   Keuze voor wiskunde of maatschappijkunde.
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TECHNIEK ECONOMIE LANDBOuW ZORG	&
WELZIJN

*   Keuze voor nask-1 of biologie.       **  Keuze voor nask-2 of geschiedenis    *** Keuze voor handvaardigheid of tekenen

  

leerjaar 3 4 3 4 3 4 3 4

gemeenschAppelijk

nederlands 4 3 4 3 4 3 4 3  

engels 3 4 3 4 3 4 3 4

kunstvakken incl ckv 2                 2                 2  2 

maatschappijleer  2  2  2  2   

 ict skills 2                 2                 2  2 

burgerschap / maatsch. stage 1  1  1  1 

lichamelijke oefening 3 2 3 2 3 2 3 2

mentorles 1 1 1 1 1 1 1 1 

loopbaanorientatie 1  1  1  1 

profiel verplicht

wiskunde  3 4 3  4 3 4 3 4

natuur/scheikunde 1  3  4    3*  4*

biologie      3*  4* 3 

economie   3 4

keuze  verplicht

natuur/scheikunde 2 2 2       2  2 2** 2** 

geschiedenis   2   2   2** 2**

keuze 2 vAkken:

Aardrijkskunde 2 4 2  4 2 4 2 4

economie 3 4   3 4 3 4 

duits 3 3 3 3 3 3 3 3

biologie 3 4 3 4 3 4

geschiedenis 2 4     2 4

lichamelijke oefening 2 2 4 2 4 2 4 2 4

handvaardigheid 2 4*** 2 4*** 2 4*** 2 4***

tekenen 2 4*** 2 4*** 2 4*** 2 4***

natuur/scheikunde 1   3 4 3 4 3 4

natuur/scheikunde 2   2 4 2 4 2 4

mAAtwerklessen

   maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, 

   waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden. 

lessentabel 
vmbo-theorie
leerjaar 3 en 4
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ondernemend 
leren 

op   
pax 

havo|vwo

onDerneem!
Of	je	nu	havo	of	vwo	volgt	op	het	Pax,	
het	is	de	bedoeling	dat	je	actief	aan	de	les	
deelneemt	en	dat	je	zoveel	mogelijk	zelf	
je	studie	richting	geeft.	Je	zult	merken	
dat	het	op	die	manier	leuker	is	om	onder-
wijs	te	volgen	en	daardoor	zal	het	je	ook	
beter	afgaan	en	kun	je	jezelf	nog	beter	
ontwikkelen.
Naast	de	lessen	organiseren	we	projec-
ten	en	buitenschoolse	activiteiten,	waar	
je	jouw	talenten	in	kwijt	kunt	en	waar	je	
kennis	en	ervaringen	ophaalt.	Leren	doe	
je	immers	niet	alleen	op	school	en	in	de	
klas,	maar	zeker	ook	buiten	school	en	in	
vakoverstijgende	projecten.
Verder	stimuleren	we	jouw	betrokken-
heid	bij	school	en	dagen	we	jou	uit	om	
samen	met	medeleerlingen	activiteiten	
te	organiseren,	of	deel	te	nemen	aan	de	
leerlingenraad.	En	misschien	wil	je	je	wel	
inzetten	als	tutor,	zodat	je	andere	leerlin-
gen	kunt	helpen	-	en	daar	zelf	ook	weer	
van	leert.
Je	leest	het,	er	is	genoeg	te	ondernemen	
op	het	Pax!
	

Suze	Tomlow	
(afdelingsleider	
havo|vwo-
onderbouw)	

Verine	Kwantes	
(afdelingsleider	
havo|vwo-
bovenbouw)

Michel	Vermeulen	
(afdelingsleider	
havo|vwo-
bovenbouw)	

Ellen	
van	der	Zanden	
(locatiedirecteur	
havo|vwo)
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excellentie
programma 
groep 8-ers 

naar pax
Een	behoorlijk	aantal	leerlingen	uit	groep	8	volgt	al	

lessen	op	het	Pax.	Dit	is	in	samenwerking	met	de	
basisscholen	uit	het	Land	van	Maas	en	Waal.	

Veel	talentvolle	basisschoolleerlingen	volgen	op	een	
aantal	donderdagmiddagen	verdiepingslessen	over	

allerlei	interessante	onderwerpen.	Dit	wordt	
afgesloten	met	een	presentatie	aan	ouders	en	familie	

en	de	uitreiking	van	het	deelnamecertificaat.

talent xlt – waar ligt jouw talent?
Waar	ben	jij	goed	in	en	waar	zou	je	goed	in	willen	

worden?	Om	antwoord	op	die	vragen	te	kunnen	geven,	
krijg	je	in	klas	1,	2	en	3	Talent	xLt	.	

In	de	brugklas	maak	je	kennis	met	drie	thema’s:	
Sports,	Tech&Design	en	Business.	

Aan	het	einde	van	de	brugklas	mag	je	
zelf	kiezen	met	welke	van	de	drie	thema’s	

je	in	klas	twee	en	drie	verdergaat.

	

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	
vervolgstudie	is	enorm	belangrijk.	Via	ons	
LOB-traject	(loopbaanoriëntatie	en	-begeleiding)	
helpen	wij	je	een	bewuste	keuze	te	maken	voor	
een	vervolgstudie.	De	mentor	en	de	decaan	
spelen	hierin	een	belangrijke	rol.	

prettig om te weten: 
Pax-leerlingen	doen	het	goed	in	het	
vervolgonderwijs.	Vwo-leerlingen	scoren	zelfs	
bovengemiddeld	veel	studiepunten	in	hun	
eerste	jaar	in	het	vervolgonderwijs.

Roel	Gootzen	
(decaan	

havo/vwo-
bovenbouw)

Bianca	
Nederhoed-Ritman	
(decaan	havo/vwo-
leerjaar	3)
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Volg	je	het	vwo,	dan	moet	je	een	keuze	maken	
tussen	de	opleidingen	atheneum	en	gymnasium.	

We	kunnen	ons	voorstellen	dat	je	het	moeilijk	
vindt	om	deze	keuze	te	maken,	want	wat	zijn	

eigenlijk	de	verschillen	tussen	deze	opleidingen?	
Omdat	we	je	eerst	een	goed	beeld	willen	geven	

van	deze	opleidingen	en	ook	kennis	laten	maken	
met	de	klassieke	talen	(die	een	belangrijke	rol	spe-

len	op	het	gymnasium),	laten	we	je	pas	aan	het	
einde	van	het	eerste	leerjaar	een	keuze	maken	

tussen	atheneum	en	gymnasium.	

Zo	krijg	je	een	indruk	van	het	vwo	en	je	maakt	via	
het	vak	classics	kennis	met	de	klassieke	oudheid	

en	de	talen	Latijn	en	Grieks.	Op	die	manier	kom	je	
erachter	of	het	jouw	ambitie	is	om	atheneum	of	

gymnasium	te	gaan	volgen.		

spaans en Duits
Zoals	op	iedere	andere	middelbare	school,	
leer	je	ook	op	het	Pax	moderne	vreemde	talen.	
Maar,	niet	op	iedere	middelbare	school	kun	je	
het	vak	Spaans	leren.	Wel	op	het	Pax.	In	leerjaar	
2	volgen	alle	havo-	en	vwo-leerlingen	het	vak	
Spaans.
Omdat	we	Duits	een	belangrijke	taal	vinden,	
starten	we	al	in	de	brugklas	met	lessen	Duits.	
Duits	is	namelijk	een	belangrijke	taal	in	Europa	
en	Duitsland	is	erg	dichtbij	voor	ons.	Alle	reden	
dus	om	deze	taal	goed	te	leren	beheersen!	
Als	je	Engels	een	makkelijke	taal	vindt	en	je	
wilt	daarin	extra	uitgedaagd	worden,	dan	is	
Cambridge	English	misschien	wel	iets	voor	jou.

Bsm – voor sportieve Doeners Die 
van organiseren houDen
Speciaal	voor	onze	havisten	hebben	wij	in	
de	bovenbouw	het	vak	Bewegen,	Sport	en	
Maatschappij.	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	samen	
met	Dijkensport.nl	de	jaarlijks	Pax	ColorRun	
en	ook	geven	zij	training	bij	diverse	sportclubs	
in	Maas	en	Waal.

gymnasium?
kies je voor 

atheneum of 
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het pax is een econasiumschool
Wil	je	als	vwo’er	meer	uitdaging	op	het	gebied	
van	economie?	Dan	is	dit	misschien	iets	voor	jou.	
Samen	met	Tilburg	university	kan	je	in	de	boven-
bouw	een	uitdagend	programma	op	economisch	
vlak	volgen.	Je	krijgt	dan	een	serie	colleges	op	de	
Tilburg	university.	Je	bezoekt	congressen,	
bedrijven	en	economische	instellingen.	Binnen	
het	programma	leer	je	al	academische	vaardig-
heden	zoals	onderzoek	doen,	statistiek	en	
data-analyse.	Rabobank	Maas	en	Waal	heeft	
zich	aan	het	Econasium	verbonden	en	dankzij	
de	ondersteuning	van	de	bank	kunnen	onze	
Econasiumleerlingen	een	excursie	naar	een	
economische	hotspot	op	de	wereld	maken.

muziek- en toneelavonDen – een avonDje 
uit op je eigen school
Elk	jaar	organiseert	Pax	verschillende	muziek-
avonden.	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.	Iedereen	heeft	de	kans	podiu-
mervaring	op	te	doen.	Ben	je	niet	zo	muzikaal	maar	
wil	je	toch	schitteren	op	het	podium?	Kom	dan	onze	
toneelgroep	versterken.

profielwerkstuk – De kers op De taart
In	het	laatste	schooljaar	maak	je,	zoals	alle	
leerlingen,	je	profielwerkstuk.	Het	profielwerk-
stuktraject	gaat	op	Pax	verder	dan	de	eisen	waar-
aan	een	PWS	dient	te	voldoen.	Dit	omdat	het	hoger	
onderwijs	aangeven	veel	waarde	te	hechten	aan	het	
profielwerkstuk.	De	manier	waarop	je	gaat	werken	
tijdens	het	maken	van	het	PWS	sluit	erg	aan	bij	de	
manier	van	werken	in	het	vervolgonderwijs.	Op	het	
Pax	Christi	College	kies	je	een	onderwerp	dat	moet	
aansluiten	bij	twee	vakken	in	plaats	van	één	en	je	
hebt	twee	begeleiders	die	je	zullen	helpen.	Verder	
wordt	er	voor	alle	PWS’ers	een	heus	PWS-congres	
georganiseerd	met	workshops.	Dat	deze	aanpak	
goed	werkt	weten	we	omdat	onze	leerlingen	al	
meerdere	landelijke	prijzen	hebben	gewonnen	
met	hun	profielwerkstukken.
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Pax	is	een	ervaren	en	gecertificeerde	
bèta-excellentschool	met	goede	contacten	
met	het	vervolgonderwijs.	We	beschikken	
over	goed	uitgeruste	lokalen	en	een	
minilaboratorium.	Als	bovenbouwvak	speelt	
NLT	(Natuur,	Leven	en	Technologie)	een	
speciale	rol.	Theorie	en	praktijk	worden	op	
een	aantrekkelijke	manier	gecombineerd.	
Zo	doe	je	bijvoorbeeld	forensisch	onderzoek.	
Havisten	krijgen	NLT	op	het	Pax,	vwo-leerlin-
gen	volgen	NLT	aan	de	Radboud	universiteit.
Ook	als	brugklasser	kom	je	gelijk	in	aanra-
king	met	Bèta.	Je	volgt	in	de	onderbouw	het	
vak	Science.	Tijdens	de	science-uren	leer	je	
onderzoek	doen	en	maak	je	op	een	leuke	
manier	kennis	met	natuurkundige	en	
scheikundige	vraagstukken.

nóg meer uitdAging
Je	vervelen	op	school	is	frustrerend	en	zonde	
van	je	tijd.	Als	je	meer	wil	dan	het	gewone	
lesprogramma,	willen	wij	hierin	graag	
meedenken.	Je	kan	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.	Je	kan	de	uitdaging	ook	vinden	
als	lid	van	de	leerlingenraad	of	het	geven	
van	bijlessen	aan	mede-leerlingen.	
Heb	je	zelf	een	voorstel	voor	het	ontplooien	
van	een	activiteit?	We	horen	het	graag	en	
wie	weet	mag	je	het	organiseren.

bèta-
excellent
school 
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lessentabel 
havo onderbouw

1*

   hAvo-1  hAvo-2 hAvo-3 

kernvAkken

nederlands  3 3 3 

engels  3 3 3

wiskunde  3 3 3

Algemene vAkken

duits  3 2 2

spaans   2 3

geschiedenis  2 2 2 

Aardrijkskunde  2 2 2

economie    2

natuurkunde    2

natuur- / scheikunde   2

scheikunde    2

biologie  2 2

science  2 1

muziek  2 2

beeldende vorming  2 2 1

lichamelijke opvoeding  3 2 2

mentorles  1 1 1

tAlentenprogrAmmA

talent xlt business   1** 1**

talent xlt sports   1** 1**

talent xlt tech & design   1** 1**

    totAAl per week  30 31 30

mAAtwerklessen

  maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, 
   waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden.

 

*   In leerjaar 1 wordt kennis gemaakt met alle talentenprogramma’s..

** In de leerjaren 2 en 3 wordt één talentenprogramma gevolgd.
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lessentabel 
havo bovenbouw

45

     hAvo-4 hAvo-5 

kernvAkken

nederlands   4 3 

engels   4 3

wiskunde A   3 3

wiskunde b   3 3,5

Algemene vAkken

duits   3 4

spaans   4 4

geschiedenis   3 3 

Aardrijkskunde   3 3

economie   3 4

bedrijfseconomie   3 3

natuurkunde   4 3,5

natuur, leven en technologie    3 3

scheikunde   3 3

biologie   4 3,5

rekenen   1 1

beeldende vorming   3 3

lichamelijke opvoeding   2 2

bewegen, sport en maatschappij   3 3

mentorles   1 1

maatschappijleer   2

culturele en kunstzinnige vorming   2

loopbaanoriëntatie

mAAtwerklessen

  maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, 

   waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden.
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lessentabel 
vwo onderbouw
  vwo-1  vwo-2  vwo-3 

kernvAkken  Ath gym Ath  gym 

nederlands 3 3 3 3 3 

engels [of] 3 3 2  

cambridge english        

wiskunde 3 3 3 3 3

Algemene vAkken

duits 3 2 2 2 2

spaans  2 2 3 2

classics 1

latijn   2  2

grieks   2  2

geschiedenis 2 2 2 2 2 

Aardrijkskunde 2 2 2 2 2

economie    2 2

natuurkunde    2 2

scheikunde    2 2

natuur- / scheikunde  2 2

biologie 2 2 2

science 2 1 1

muziek 2 2 1 1 1

beeldende vorming 2 2 1

lichamelijke opvoeding 3 2 2 2 2

mentorles 1 1 1 1 1

tAlentenprogrAmmA

talent xlt business  1** 1** 2** 2**

talent xlt sports  1** 1** 2** 2**

talent xlt tech & design  1** 1** 2** 2**

   totAAl per week 31 31 31 30 32

mAAtwerklessen

  maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, 
   waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden.

*   In leerjaar 1 wordt kennis gemaakt met alle talentenprogramma’s..

** In de leerjaren 2 en 3 wordt één talentenprogramma gevolgd.

     

1*

3 3
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lessentabel 
vwo bovenbouw
      

   kernvAkken                                        Ath     gym               Ath     gym              Ath     gym

nederlands 3 3 3 3 3 3 

engels*        

cambridge english*      

wiskunde A 3 3 3 3 3 3 

wiskunde b 3 3 4 4 4 4

wiskunde c 3 3 3 3 3 3

Algemene vAkken

duits 3 3 3 3 3 3

spaans 3 3 3 3 3 3

latijn   3   4   4

grieks   3   3  4

geschiedenis 3 3 3 3 3           3 

Aardrijkskunde 3 3 2 2 3 3 

statistiek (econasium) 1 1   

economie 3 3 3 3 3 3

bedrijfseconomie 3 3 3 3 3 3 

natuurkunde 3 3 3 3 3 3 

natuur, leven en technologie 1 1 3 3 3 3 

scheikunde 3 3 2 2 2 2 

biologie 3 3 3 3 3 3 

muziek 3 3 3 3 3 3 

culturele & kunstzinnige vorming 2  1

Antieke kunst en cultuur  1

maatschappijleer   2 2

lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2

mentorles 1 1 1 1 1 1

mAAtwerklessen

  maatwerklessen zijn onderdeel van ons verbeterplan ‘leerkracht!’, 
   waarmee we onze leerlingen extra onderwijs bieden.

vwo-4     vwo-5        vwo-6    

*   Keuze uit Engels of Cambridge English

3 3 33 3 3
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Aarts	P.M.		 	 m.aarts@paxchristicollege.nl		 orthopedagoog
Adema	I.A.M.T.		 ADE		 i.adema@paxchristicollege.nl		 bi
Akker,	van	den	S.V.		 AKS		 s.vandenakker@paxchristicollege.nl		 en
Bailly	B.		 BAB		 b.bailly@paxchristicollege.nl		 en
Bakers	E.	 	 	 	 		e.bakers@paxchristicollege.nl	 	 			locatiedirecteur
Baumeister	P.G.W.		 BAu		 p.baumeister@paxchristicollege.nl		 lo
Berg	M.H.f.	van	den		 BEM		 marta.vandenberg@paxchristicollege.nl		 en
Bergh,	van	den	J.J.M.		 BJO		 j.vandenbergh@paxchristicollege.nl		 pedagogisch	medewerker
Beuningen	-	Kersjes	Y.	van		 BEu		 y.vanbeuningen@paxchristicollege.nl		 ne
Bieleman	L.		 BLI		 l.bieleman@paxchristicollege.nl		 ne
Biggelaar	E.	van	den		 BGL		 e.vandenbiggelaar@paxchristicollege.nl		 bv
Biesen,	den	G.P.W.		 BGu		 g.denbiesen@paxchristicollege.nl		 ec
Blankenstein	D.		 BLD		 d.blankenstein@paxchristicollege.nl		 sp
Blijdenstein	drs.	M.		 BLY		 t.blijdenstein@paxchristicollege.nl		 examensecretaris	vmbo
Boekel	W.	van		 BEA		 w.vanboekel@paxchristicollege.nl		 ec
Bon	drs.	J.	van		 BON		 j.vanbon@paxchristicollege.nl		 gs
Bosch	J.J.I.		 BSH		 j.vandenbosch@paxchristicollege.nl		 bi
Bouwman	J.W.		 BOJ		 j.bouwman@paxchristicollege.nl		 ak
Braak	C.C.M.	van	den		 BRC		 c.vandenbraak@paxchristicollege.nl		 nask/science
Broens	M.P.		 BRP		 m.broens@paxchristicollege.nl		 lo	mentorbegeleider
Brouwers	drs.	J.M.		 BRW		 j.brouwers@paxchristicollege.nl		 en
Bruijn	T.C.R.	de		 BRT		 th.debruijn@paxchristicollege.nl		 ne
Budding-Heij		 W.C.		 i.budding@paxchristicollege.nl		 techn.	onderwijsassistent	en	docent
Bull	f.C.M.		 Buf		 f.bull@paxchristicollege.nl		 ec	decaan	vmbo
Busser	J.f.		 BuS		 j.busser@paxchristicollege.nl		 rt
Christiaans	M.		 CHR		 m.christiaans@paxchristicollege.nl		 ckv	bv
Claassen	R.		 	 r.claassen@paxchristicollege		 leerlingcoördinator
Cobussen	L.		 COL		 l.cobussen@paxchristicollege.nl		 bv
Cobussen	M.H.B.L.B		 COM		 m.cobussen@paxchristicollege.nl		 avo	lo
Coenders	G.	 	 g.coenders@paxchristicollege.nl	 leerlingcoördinator
Dijk	E.	van		 xDY		 e.vandijk@paxchristicollege.nl		 du
Dijkstra	W.H.		 DIW		 w.dijkstra@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	vmbo-theorie
Dilgt-Kock	M.J.M.	van		 KOC		 m.vandilgt@paxchristicollege.nl		 lo/wi
Dinteren	A.H.f.	van		 DNT		 a.vandinteren@paxchristicollege.nl		 m&n
Dobbelaer	P.f.M.		 DOP		 p.dobbelaer@paxchristicollege.nl		 du
Doedel	I.		 DDL		 i.doedel@paxchristicollege.nl		 bi
Domensino	drs.	C.J.J.		 DOC		 f.domensino@paxchristicollege.nl		 examensecretaris	havo/vwo,	
	 	 	 	 coördinator	NPO
Elhorst	M.		 ELM		 m.elhorst@paxchristicollege.nl		 m&n
Esselink	M.A.		 ESM		 m.esselink@paxchristicollege.nl		 orthopedagoog
foks	K.		 fOK		 k.foks@paxchristicollege.nl		 ma	m&m	ICT-skills
Gemert	R.H.M.	van		 GEM		 l.vangemert@paxchristicollege.nl		 bv	ckv
Goemans	L.		 GOL		 l.goemans@paxchristicollege.nl		 bv
Gommers	L.G.M.		 GLI		 l.gommers@paxchristicollege.nl		 avo
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Gommers	M.		 KIM		 m.gommers@paxchristicollege.nl		 ne
Goossens	J.G.f.		 GOO	 	j.goossens@paxchristicollege.nl		 ne
Goossens	J.M.J.		 GOS		 s.goossens@paxchristicollege.nl		 wi
Gootzen	drs.	R.W.J.		 GTN		 r.gootzen@paxchristicollege.nl		 gs	decaan	havo/vwo
Gremmen-van	der	Veur	N.		 VEu		 nicole.gremmen@paxchristicollege.nl		 en	remedial	teacher	
Gruythuisen	M.	van		 GSS		 m.vangruythuisen@paxchristicollege.nl		 ec
Harder	T		 HAT		 t.harder@paxchristicollege.nl		 lo
Haijemaije	L.		 HAx		 l.haijemaije@paxchristicollege.nl		 leerlingcoördinator
Heutmekers	T.H.J.		 HEu		 t.heutmekers@paxchristicollege.nl		 sk	nlt	science
Hoogeveen	f.		 HOO		 f.hoogeveen@paxchristicollege.nl		 natuurkunde
Hulsing	M.		 HuM		 m.hulsing@paxchristicollege.nl		 z&w
IJzendoorn	J.H.G.	van		 IJJ		 j.vanijzendoorn@paxchristicollege.nl		 en
Jansen	H.M.		 JAS		 h.jansen@paxchristicollege.nl		 bi	schoolopleider
Janssen	M.		 JMI		 m.janssen@paxchristicollege.nl		 ec	econasium
Jol	M.		 JOL		 m.jol@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	vmbo-basis/kader
Jong	B.	de		 JOB		 b.dejong@paxchristicollege.nl		 lo
Jong	f.W.B.G.	de		 JOM		 m.dejong@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	Pax	junior
Kalisvaart	M.f.		 KAM		 m.kalisvaart@paxchristicollege.nl		 bi
Kersten	A.		 KEA		 a.kersten@paxchristicollege.nl		 klassieke	talen	classics
Kersten	P.		 	 p.kersten@paxchristicollege.nl		 technisch	onderwijsassistent
Kessel	L.L.J.M.	van		 KES		 a.vankessel@paxchristicollege.nl		 ne
Klarenbeek	M.G.D.		 KLG		 m.klarenbeek@paxchristicollege.nl		 ec
Klok	W.		 KLW		 w.klok@paxchristicollege.nl		 ak	business
Kölzer	J.B.A.	K	 OJ		 h.kolzer@paxchristicollege.nl		 gs	t-plus
Kooij	H.C.		 KOI		 e.kooij@paxchristicollege.nl		 wi
Koolen	B.B.J.		 KOB		 b.koolen@paxchristicollege.nl		 sp
Koppers	T.		 KWT		 t.koppers@paxchristicollege.nl		 lo
Korsten	M.M.C.		 MKO		 m.korsten@paxchristicollege.nl		 ne
Kraaijvanger	B.		 KRA		 b.kraaijvanger@paxchristicollege.nl		 lo
Kramer	-	Bijl	J.		 KER		 j.kramer@paxchristicollege.nl		 leerlingcoördinator
Kregting	H.J.T.		 KRE		 j.kregting@paxchristicollege.nl		 mu
Kroon	H.	de		 KRH		 h.dekroon@paxchristicollege.nl		 du	mentorbegeleider
Kruif	N.	de		 KRf		 n.dekruif@paxchristicollege.nl		 ne	gs
Krüse-van	Helmond	drs.	M.A.C.H.		 KRM		 m.kruse@paxchristicollege.nl		 rector
Kuijpers	K.		 KuK		 k.kuijpers@paxchristicollege.nl		 en
Kwantes	drs.	V.J.C.M.		 KWA		 v.kwantes@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	havo/vwo
Leenders-Cicek	J.H.M.G.		 CIJ	 f.leenders@paxchristicollege.nl		 bv,	ckv,	tech	&	design
Leerentveld	-	Rietveld	L.		 RTV		 l.leerentveld@paxchristicollege.nl		 ak,	m&m
Litjens	P.W.J.		 LIT		 p.litjens@paxchristicollege.nl		 wi
Lowiessen	J.f.		 LOW		 g.lowiessen@paxchristicollege.nl		 ak	NLT,	toetscoördinator
Maas	E.		 MAE		 e.maas@paxchristicollege.nl		 ne
Mater	-	Peeters	f.E.A.M.		 PEE		 e.mater@paxchristicollege.nl		 du
Meulendijks	D.		 MET		 d.meulendijks@paxchristicollege.nl		 en,	Cambridge	English
Nederhoed-Ritman	B.		 RIT		 b.nederhoed@paxchristicollege.nl		 ak	decaan	havo/vwo
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Neerbos	H.f.	van		 NEH		 h.vanneerbos@paxchristicollege.nl		 e&o
Nicolasen	E.J.		 NCL		 e.nicolasen@paxchristicollege.nl		 z&w
Niessen	G.		 NIE		 g.niessen@paxchristicollege.nl		 mu
Nieuwburg	A.M.C.	van		 NIA		 a.vannieuwburg@paxcristicollege		 en
Oosterbroek	-	Oskam	C.W.		 OSM		 t.oosterbroek@paxchristicollege.nl		 avo	ne
Oosterheert	M.		 OOS		 m.oosterheert@paxchristicollege.nl		 wi
Otters	drs.	E.P.G.M.		 OTT		 e.otters@paxchristicollege.nl		 du
Peters	C.		 PCY		 c.peters@paxchristicollege.nl	wi,		 rt
Ponsioen	J.		 POJ		 j.ponsioen@paxchristicollege.nl		 wi
Postma	B.		 POB		 b.postma@paxchristicollege.nl		 sc
Prins	A.		 PRA		 a.prins@paxchristicollege.nl		 sp
Reijnders	K.P.M.		 REK		 k.reijnders@paxchristicollege.nl		 lo
Reuls	G.A.M.		 REu		 f.reuls@paxchristicollege.nl		 ne
Rooijen	A.H.J.	van		 ROA		 a.vanrooijen@paxchristicollege.nl		 en
Schaap	J.H.		 SCJ		 j.schaap@paxchristicollege.nl		 du
Seegers	R.J.		 SEE		 r.seegers@paxchristicollege.nl		 lo
Siebers	P.L.M.		 SIE		 p.siebers@paxchristicollege.nl		 ma
Siems	D.Y.		 SID		 d.siems@paxchristicollege.nl		 sp
Smits	T.J.N.		 SMI		 t.smits@paxchristicollege.nl		 ak
Stoep	H.A.M.	van	der		 STH		 h.vanderstoep@paxchristicollege.nl		 wi
Struik	J.M.		 STK		 j.struik@paxchristicollege.nl		 en
Theune	ir.	A.P.A.		 THE		 a.theune@paxchristicollege.nl	wi,		 nlt
Thönissen	G.		 THO		 g.thonissen@paxchristicollege.nl		 bi
Timmerman	J.H.		 TIM		 m.timmerman@paxchristicollege.nl		 e&o
Tooren	A.C.	van	den		 TOC		 c.vandentooren@paxchristicollege.nl		 z&w
Tomlow	-	Keultjes	G.J.M.		 KEu		 s.tomlow@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	havo/vwo
Vaarhorst	A.		 VAA		 a.vaarhorst@paxchristicollege.nl		 sk,	nask,	science
Vandevenne	M.P.C.		 VAM		 m.vandevenne@paxchristicollege.nl		 ne
Ven	A.	van	de		 VNA	 a.vandeven@paxchristicollege.nl		 wi
Verhoeven	V.		 VEV		 v.verhoeven@paxchristicollege.nl		 en
Vermeulen	M.J.H.		 MVE		 m.vermeulen@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	havo/vwo
Vermeulen	M.		 VRL		 martijn.vermeulen@paxchristicollege.nl		 gs
Verweel	drs.	R.J.		 VEW		 r.verweel@paxchristicollege.nl		 sk,	na,	nlt
Vries	M.A.A.	de		 VRM		 m.devries@paxchristicollege.nl		 m&m
Wardt	H.	van	der		 WRT		 h.vanderwardt@paxchristicollege.nl		 techniek
Westerlaken	J.A.A.		 WEJ		 j.westerlaken@paxchristicollege.nl		 wi
Wiel	R.H.A.	van	de		 WIE		 r.vandewiel@paxchristicollege.nl		 afdelingsleider	vmbo	
Wielink	drs.	f.P.	van		 WIK		 f.vanwielink@paxchristicollege.nl		 bi,	nlt
Wijk,	B.	van		 WBA		 b.vanwijk@paxchristicollege.nl		 ec
Willems	A.J.G.		 WLM		 t.willems@paxchristicollege.nl		 na,	nask
Winsen	R.	van		 	 r.vanwinsen@paxchristicollege.nl		 technisch	onderwijsassistent
Winter	H.		 		 h.winter@paxchristicollege.nl		 directeur	bedrijfsvoering
Zanden	E.	van	der	 	 	 locatiedirecteur
Zandvoort	-	Enning	W.G.J.	van		 ENN		 c.enning@paxchristicollege.nl		 zorgcoördinator
Zwaan	-	Pieterse	drs.	J.		 ZWA		 a.zwaan-pieterse@paxchristicollege.nl		 en,	Cambridge	English
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