
Pax vmbo is onze locatie in Druten (Mr. van 
Coothstraat) met zo’n 550 leerlingen. Je volgt 
hier de opleidingen: basis, kader of theorie. Elke 
opleiding duurt vier jaar. Op alle niveaus bereiden 
we je met kennis en vaardigheden voor op je 
vervolgopleiding.
Vmbo-basis en vmbo-kader zijn onze beroepsgerichte 
opleidingen. Als leerling van vmbo-basis of vmbo-
kader kun je kiezen uit vier profielen waarin je 
eindexamen doet: 

- Zorg & Welzijn (Z&W)
- Bouwen, wonen en interieur (BWI)
- Produceren, installeren en energie (PIE)
- Dienstverlening & Producten (D&P)

De opleiding vmbo-theorie bereid je voor op middelbaar 
beroepsonderwijs (mbo) niveau of doorstroom naar 
havo. Als leerling van vmbo-theorie ben je bezig met 
theorie én praktijk. 
 

  

Pax havo|vwo is onze locatie in Druten (Klepperheide) 
waar zo’n 830 leerlingen onderwijs volgen op de 
niveaus havo en vwo (atheneum en gymnasium). 
Je bent hier 5 of 6 schooljaren om daarna naar het 
hoger beroepsonderwijs of de universiteit door te 
stromen. Zelfstandig werken, een onderzoekende 
houding en samenhang tussen vakken zijn 
belangrijke elementen voor het onderwijs op Pax 
havo|vwo. We maken verbinding met onze regio 
en gaan op pad in binnen- en buitenland om de 
inhoud van de lessen tot leven te brengen. Ook 
zijn er veel buitenschools activiteiten, zoals deelname 
aan het schooltoneel en de Pax Night.
In de bovenbouw kies je één van de vier profielen: 

- Natuur en techniek (NT)
- Natuur en gezondheid (NG)
- Economie en maatschappij (EM)
- Cultuur en maatschappij (CM)

Je kunt in de bovenbouw ook kiezen voor een 
bijzonder keuzevak Bewegen, sport en maatschappij 
(BSM) of Natuur, leven en technologie (NLT). 

Pax junior is onze kleinschalige locatie in Be-
neden-Leeuwen met circa 230 leerlingen. We bieden in 
jaar 1 en 2 onderwijs op alle niveaus aan in de zoge-
noemde koersklassen. Het voordeel van een kleine 
school is dat we je snel leren kennen en weten hoe het 
met je gaat of welke hulp je nodig hebt. Jouw mentor is je 
belangrijkste aanspreekpunt op school. De mentor 
kent je goed en is ook degene die het contact met je 
ouder(s)/verzorger(s) opneemt als er wat is. 

wat maakt pax junior 
bijzonder?
Op Pax junior werken we in koersklassen. Dat betekent 
dat je bij de overgang van de basisschool naar Pax 
junior nog niet voor één onderwijsniveau hoeft te 
kiezen, én dat je toewerkt naar een voor jou zo goed 
mogelijk passend onderwijsniveau. In de lessen 
worden twee niveaus aangeboden. We hebben de 
volgende koersklassen:

- Vmbo-basis en vmbo-kader
- Vmbo-kader en vmbo-theorie
- Vmbo-theorie en havo 
- Havo en vwo

wat maakt pax vmbo 
bijzonder?
Op Pax vmbo geven we de talentlessen Innovatieve 
technieken, Sport en Kunst. Deze lessen worden 
gegeven in gemengde groepen vmbo-basis, vmbo-
kader en vmbo-theorie. Zo leer je met en ook van 
elkaar! 
Zit je op vmbo-basis dan volg je de meeste lessen in 
een huiskamerklas. Dat is een groot klaslokaal waar 
jouw mentor je lesgeeft in de algemene vakken. Zo 
leren jij en je mentor elkaar snel goed kennen, en 
kan de mentor je dus extra goed begeleiden. 
In de onderbouw maak je kennis met alle profielen 
die je vanaf leerjaar 3 kunt volgen. We vinden het 
belangrijk dat jij je eigen weg kiest en dat je de tijd 
krijgt om te ontdekken wat echt goed bij je past. 
We leren ook “buitenschools” met korte stages, 
bedrijfsbezoeken en veel praktische opdrachten. Ook 
besteden we in elk profiel aandacht aan technologie. We 
beschikken over een Pax Lab waar je kunt experi-
menteren met technologie: zo hebben we er robots, 
VR brillen en een greenscreen. 
Zit je op vmbo-theorie dan kun je vanaf leerjaar 3 
kiezen voor het vak Lichamelijke opvoeding 2. Dit is 
een examenvak waarin je aan de slag gaat met de 
organisatie van sportieve activiteiten. Tijdens het 
examenjaar maak je ook een profielwerkstuk. Je 
kiest een onderwerp uit je gekozen profiel dat je in-
teresseert, verdiept je erin en maakt hier een werkstuk 
over. 
 

pax junior pax vmbo

In de vmbo-theorie en havo-klas wordt bijvoorbeeld 
zowel aandacht besteed aan het theoretische vmbo-
niveau (vmbo-t) als aan het havo-niveau. Je maakt 
toetsen waarin vragen op beide niveaus worden ge-
steld. De resultaten daarvan bespreek je met jouw 
docent en mentor. Zo ontdek je dus jouw kwaliteiten 
en welk niveau het beste bij jou past!
Aan het einde van het tweede leerjaar kies je welk 
onderwijsniveau het beste past en haalbaar is. We 
bereiden je hiermee voor op een goede start op  één 
van onze andere locaties in Druten: Pax vmbo of Pax 
havo|vwo.  
Pax junior heeft een aantal mooie praktijklokalen, 
bijvoorbeeld het technieklokaal, het verzorgingslokaal 
en het beeldende vormingslokaal. Hier leer je naast 
alle theoretische kennis ook veel praktische vaardigheden.  

De koersklas vmbo-basis en vmbo-kader is een 
huiskamerklas. Dit is een klaslokaal waar de mentor 
lesgeeft in algemene vakken. Dat betekent dat de 
mentor de meeste lesuren aan je geeft. Het is rustig 
en vertrouwd werken in de huiskamerklas. 
Tijdens de twee schooljaren op Pax junior kun je ook 
kiezen uit de talentlessen Innovatieve technieken, 
Sport en Kunst. 

 

pax havo|vwo

wat maakt 
pax havo|vwo 
bijzonder?
We bieden een breed pakket aan (keuze)vakken en 
talentlessen aan om je uit te dagen en je talenten 
te ontwikkelen. In leerjaar 1 volg je alle talentlessen 
Business, Sports en Tech & Design. Aan het einde 
van leerjaar 1 kies je met welke talentles je verder 
gaat. In leerjaar 1 heb je het vak Duits en vanaf 
leerjaar 2 volg je het vak Spaans. Als je meer 
uitdaging wil voor het vak Engels, kun je vanaf leerjaar 
3 Cambridge Engels volgen. Start je op vwo, dan maak 
je kennis met het vak Classics. Hiermee ga je je 
oriënteren op de klassieke talen en cultuur. Ben 
je geïnteresseerd in de klassieke talen en cultuur? 
Dan kun je vanaf leerjaar 2 naar het gymnasium. Het 
gymnasium is een inspirerende, brede onderwijs-
vorm waarin je wordt uitgedaagd kritisch naar de 
wereld om je heen te kijken. 
Het profielwerkstuktraject gaat bij Pax havo|vwo 
verder dan de eisen waaraan een profielwerkstuk 
moet voldoen. We doen dat omdat we je alvast kennis 
willen laten maken met de manier van werken op 
hbo en universiteit. We belonen de beste werkstukken 
met de Pax Profielwerkstuk-prijs. Dat de kwaliteit 
van de werkstukken heel hoog is, blijkt ook uit de 
landelijke Profielwerkstukken-prijzen die de afge-
lopen jaren gewonnen zijn. 


