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P A X   V M B O 

Leerlingen afzetten voor school 

 
Nu de herst begonnen is en het regelmatig regent en hard waait, zetten veel ouders 
hun kinderen voor school af.  
We begrijpen heel goed dat u uw kind een herfstachtige fietstocht wil besparen, 
maar er ontstaan bij het in- en uitrijden van de parkeerplaats van Pax vmbo 
regelmatig gevaarlijke situaties. Vaak gaat het maar net goed. 
 
Daarom verzoeken wij u vriendelijk de verkeersregels in acht te nemen en uw 
kinderen bij de bushalte af te zetten en niet op de parkeerplaats, dit om ongelukken 
te voorkomen. 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
P A X   H A V O / V W O 

Informatie decanaat havo/vwo  

Een bericht van de decaan (Roel Gootzen) ten aanzien van 
loopbaanoriëntatie (LOB) in de bovenbouw van het havo en vwo. 
Gelet op de hoeveelheid leerlingen die we begeleiden, gaan de 
leerlingen zelfstandig aan de slag met geoormerkte LOB-opdrachten in 
het mentoruur. Leerlingen leveren vervolgens verslagen in van deze 
opdrachten die de eigen mentor beoordeelt. In havo 4 en vwo 4 
hebben de opdrachten als doel het ‘oriënteren en verkennen’ op 
loopbaanoriëntatie, in vwo 5 gaat het over ‘verdiepen’, en in de 
examenklassen over ‘beslissen’. Het inleveren van de LOB verslagen is 
niet vrijblijvend. Leerlingen hebben in september een boekje 
ontvangen met daarin deze opdrachten. Het inleveren van de 
opdrachten gebeurt online, via Its Learning. 
 
Het overzicht van jaarlagen en opdrachten en in welke periode er in 
de mentorles aan gewerkt wordt treft u aan via deze link: OVERZICHT. 

https://www.paxchristicollege.nl/ouders/ouderinfo_2021/22/ob02


 

 
Hierbij geven wij alvast een aankondiging over de opdracht “Verslag Beroepenavond van 5 vwo: Op donderdag 
9 december a.s. wordt de Beroepenavond in Nijmegen voor de 20ste keer georganiseerd. Het Kandinsky College in 
Nijmegen is de gastlocatie. Leerlingen krijgen een blik op toekomstige beroepen aan de hand van ongeveer 80 
voorlichters waaruit een keuze gemaakt wordt. Een interessante en nuttige avond. Aanvang: 19.00 uur.  
 
Het bezoek is op eigen gelegenheid. De site is al online: www.beroepenavondnijmegen.nl. Voor de leerlingen uit 
havo 4 is deze avond geen verplichte LOB-activiteit. Maar aangezien een LOB-verslag over een open dag in het 
voorjaar verplicht is, is het wel aan te raden deze avond daarvoor te gebruiken. 
 
______________________________________________________________________________________________ 
D I V E R S E N 

Cursus voor ouders/opvoeders van pubers 

Aanvang cursus: woensdag 17 november van 19:00 uur tot 21.00 uur. 
Vijf cursusavonden. De cursus wordt gegeven in De Lier in Puiflijk. 
Er zijn geen kosten voor deelname aan verbonden. Koffie en thee is wel voor eigen rekening. 
Gedurende 5 woensdagavonden komen onderstaande thema’s aan bod: 

- Waarom is een puber anders? 
- Conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen? 
- Hoe kun je gedrag van je puber veranderen? 
- Hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft? 
- De rol van sociale media en internet in het leven van je kind. 
- Alcohol, drugs: wat moet je er mee? 
- Puber op vrijersvoeten. 
- Wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere praktische zaken? 
- Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben. 
 
Over elk thema wordt verteld hoe je er als opvoeder mee om kunt gaan. Daarna is er ruimte voor vragen en 
persoonlijke situaties van ouders. 
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van MeerVoormekaar,  
telefoonnummer: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl.  
 
 

Activiteiten  

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

Pax in de pers 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax:  
Klik hier 
 
 

KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER KLIK HIER 

 

http://www.beroepenavondnijmegen.nl/
mailto:j.warris@meervoormekaar.nl
https://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2020-2021
https://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Krantenartikelen
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

