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welkom
op pax
Pax is dé scholengemeenschap
in en voor het
Land van Maas en Waal.
Ons onderwijsaanbod is breed:
vmbo, havo en vwo.
We vinden het belangrijk dat
onze leerlingen zich prettig en
veilig voelen op school:
een plek waar je gezien
wordt en gestimuleerd wordt
om het beste uit jezelf te halen.
Een onvergetelijke schooltijd
en voorbereid worden op jouw
toekomst, dat biedt Pax!
We werken vanuit drie
verschillende locaties:
twee in Druten
(Pax vmbo en Pax havo|vwo)
en één in Beneden-Leeuwen
(Pax junior, waar leerlingen de
eerste twee jaren van vmbo,
havo en vwo volgen).
Met zo’n 200 collega’s zetten
we onze schouders eronder
om onze bijna 1.700 leerlingen
goed en modern onderwijs
te bieden!

ondernemend leren

Pax gaat voor ondernemend leren! We leren niet alleen uit een boek, op de
laptop of in een leslokaal. We maken het leren levensecht door binnen én
buiten school te leren, in samenwerking met onze omgeving. Zo krijgt ons
onderwijsprogramma betekenis. We komen in beweging, je krijgt de ruimte
om keuzes te maken en eigenaar te zijn van jouw leerproces. We zijn in verbinding met elkaar en onze omgeving, we zijn trots op Pax! Dus kom kennis
maken met Pax, dan ervaar je het zelf. Nu al meer weten over ondernemend
leren? Klik hier en bekijk ons filmpje.

meer informatie

In deze flyer vertellen we jou meer over onze drie locaties. We laten je foto’s
en filmpjes zien en we laten leerlingen aan het woord zodat je onze school
beter leert kennen. Wil je nog meer weten, bijvoorbeeld wat een mentor nu
precies doet of hoe we laptops gebruiken op Pax? Bekijk dan onze website
www.paxchristicollege.nl.
Houd de website en onze socials in de gaten voor allerlei activiteiten die
we organiseren voor leerlingen uit groep 7 en 8 en hun ouders/verzorgers.
Zo is er de komende periode een voorlichtingsavond waar jullie via een
live-verbinding met vragen terecht kunnen, een middag waarop je online
proeflessen kunt volgen en natuurlijk de open dag waar jullie (online) van
harte welkom zijn!

pax
junior

Pax junior is een school met iets meer dan 200 leerlingen
en zo’n 20 medewerkers. We bieden in jaar 1 en 2 onderwijs
op alle niveaus aan. 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 ouders opneemt als er wat is.
Wil je de sfeer van onze locatie proeven? Klik hier.

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. In de TH-klas wordt bijvoorbeeld zowel aandacht besteed aan het theoretische vmbo-niveau (vmbo-t) als aan
het havo-niveau. De docent geeft aan welke onderdelen
op welk niveau zijn. Je maakt ook toetsen waarin vragen
op beide niveaus worden gesteld. De resultaten daarvan
bespreek je met jouw docent en mentor. Zo ontdek je dus
jouw kwaliteiten en welk niveau het beste bij jou past!
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, bijvoorbeeld tijdens de
keuzelessen. Hiermee ben je goed voorbereid op het onderwijs vanaf leerjaar 3 in Druten! Klik hier en kijk het filmpje
waarin twee docenten vertellen over Pax junior.

een lesdag
door de ogen
van roos en
nout

Het is een leuke school om als brugklasser naartoe te gaan. Alle
docenten op deze school zijn aardig en behulpzaam.
We hebben een aula waar je gebruik van kan maken in de pauzes
of bij tussenuren. Elke leerling krijgt zijn eigen kluisje. De kluisjes kun je op twee locaties in de school vinden, eentje bij de
hoofdingang en de andere in de gang.
Je hebt verschillende vakken zoals Nederlands, Engels en
Duits. Dat zijn de talen, daar kijken we bijvoorbeeld naar het
nieuws.
Bij beeldende vorming knutselen we ook altijd leuke dingen.
Bij ‘science’ doen we altijd proefjes, bijvoorbeeld hoe snel een
ei rolt over een zelfgemaakte baan.
En bij de sportklas gaan we bijvoorbeeld zwemmen of kickboksen.
Groetjes Roos van Zandvoort en Nout van Gent uit WTH1B,
12 jaar.

Onze leerlingen Julia, Esmay en Dione vertellen
jullie graag meer over hun lesdag op Pax junior.
Bekijk hun vlog door hier te klikken!

pax vmbo

Pax vmbo is een locatie met ruim 600 leerlingen. Je volgt hier de opleidingen: basis, kader of theorie (mavo). Elke opleiding duurt vier jaar.
De meeste leerlingen komen uit de gemeente Druten. Zij vinden het fijn
om samen met hun vrienden en vriendinnen van de basisschool naar
onze school te gaan. Onze school is een plek waar leerlingen met plezier
komen. Een plek waar je uitgedaagd wordt, waar veel persoonlijke aandacht voor je is en waar je samen een fijne en leerzame tijd hebt. Binnen
Pax kun je opstromen naar een hoger niveau als dat bij je past. Dit kan
binnen Pax vmbo maar ook van Pax vmbo naar Pax havo|vwo. We helpen
je graag om jouw talenten te ontdekken en jouw ambitie waar te maken!
Wil je ons gebouw van binnen bekijken? Klik hier en check het filmpje!

wat maakt
pax vmbo
bijzonder?

Op Pax vmbo ga je jouw talenten ontdekken door onze talentlessen. We
geven talentlessen innovatieve techniek, kunst en sport. 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 hij of zij jou dus
extra goed begeleiden.
In de onderbouw maak je kennis met alle profielen die je vanaf leerjaar 3
kunt volgen en daarna maak je een keuze. 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. Vind jij werken met hout of metaal leuk, wil jij ontdekken wat
werken in de zorg betekent of om later een eigen onderneming te beginnen, of past een theoretisch programma beter bij jou?
Op vmbo basis en kader bieden wij de profielen PIE (Produceren, Installeren en Energie), BWI (Bouwen, Wonen en Interieur), Zorg & Welzijn en
Dienstverlening & Producten. In de bovenbouw loop je ook stage bij
een van de bedrijven in de naaste omgeving. Volg je de opleiding vmbotheorie dan ben je met theorie en met praktijk bezig.
We beschikken over eigentijdse praktijklokalen. Er is ook een PaxLab
waar je kunt experimenteren met technologie: zo hebben we er robots,
VR brillen en een greenscreen. Wil je meer zien van wat Pax vmbo te
bieden heeft? Klik hier voor een filmpje!

een lesdag
met jurre

Hoi, mijn naam is Jurre. Ik zit in klas K3D en mijn praktijkvak is
BWI (Bouwen, Wonen en Interieur). Het is vandaag een drukke dag
en ik neem jullie mee. Op vrijdag beginnen we om 08:15 uur in het
BWI-lokaal. Daar starten we bij onze eigen BWI-kluisjes, waar we
onze overall, werkschoenen en polo aantrekken. Per week hebben
wij twaalf uur BWI, waarvan vier uur op de vrijdagochtend. Na het
omkleden starten we met ons project. Bij BWI werken we eigenlijk
heel serieus, maar het is ook gezellig. We werken alleen, of met z’n
tweeën. In de pauze lopen wij vaak met onze overalls rond. Bouw is
hard werken, maar er komt bijna altijd iets moois uit. Na de pauze
starten we weer. Als we iets niet snappen, krijgen we snel hulp van
onze docenten. De rest van de week zie ik ook vaak leerlingen lopen
met een groene polo en een overall. Dan zijn dat de leerlingen die
op dat moment BWI volgen. De meeste leerlingen zijn trots op het
dragen van hun overall en lopen daar dan ook mee door de aula.
Voor iedereen en alle leeftijden raad ik BWI aan. Ik ben zelf 15 jaar
en ik leer nu om precies en creatief te werken. Naast BWI hebben we
natuurlijk ook theoretische vakken zoals: wiskunde, natuur- scheikunde, Nederlands, Engels en maatschappijleer. Als je vakken lastig
vindt, of niet goed doorwerkt tijdens de les, kan het zijn dat je huiswerk hebt. Bij BWI zelf heb je daar eigenlijk nooit ‘last’ van. Naast de
theorie, ben ik erg blij met BWI als praktijkvak. Aan het einde van de
dag je boeken in je kluisje en dan lekker naar huis. Doei!

Wil je weten hoe de lesdag van brugklassers
Sem en Wes eruit ziet? Klik hier!

pax havo|vwo
Pax havo|vwo is gevestigd op de Klepperheide en met meer dan
850 leerlingen een gezellige, grote locatie. Gelukkig is het allemaal
heel overzichtelijk. In het hoofdgebouw kun je niet verdwalen; je
komt altijd weer bij je beginpunt uit. Centraal in de school vind je de
aula: een fijne, gezellige plek waar je je vast snel thuis voelt net zoals de leerlingen op de foto hiernaast. Meer zien van onze locatie?
Klik hier voor een filmpje!
Op deze locatie volg je onderwijs op havo-, atheneum- of gymnasiumniveau. Je bent hier 5 of 6 schooljaren om daarna naar het hoger
beroepsonderwijs of de universiteit door te stromen. Er staat een
actief docententeam klaar om samen met jou aan jouw ontwikkeling
als havo- of vwo-leerling te werken.

een dag met
brugklassers
lieke en lisa

Als we binnen komen en onze fietsen in de fietsenstalling hebben
gezet, gaan we naar onze kluisjes toe. Daarin leggen we de spullen
die we op dat moment niet nodig hebben zoals onze jas en lunch. Als
dan de bel gaat, gaan we naar de eerste twee lessen. Soms heb je
een blokuur: twee lesuren achter elkaar hetzelfde vak, bijvoorbeeld
science, beeldende vorming of gym. Na het tweede lesuur hebben we
de eerste pauze van twintig minuten. Als die pauze voorbij is, gaan we
naar de volgende twee lesuren, bijvoorbeeld biologie, Nederlands of
wiskunde. Dan hebben we een pauze van dertig minuten. In de pauze
zitten we meestal gezellig met onze vriendinnen samen in de aula en
halen we wat lekkers bij de kantine. Als de dertig minuten om zijn,
gaan we naar de volgende lessen. Als de bel gaat, lopen we naar de
kluisjes en pakken we onze jassen weer. Meestal hebben we schooldagen tot 14:05 uur, soms is dat wat later en of vroeger maar dat staat
allemaal op ons rooster. Thuis maken we nog wat huiswerk, soms is
dat best veel, maar meestal valt het wel mee. We hebben ook een
filmpje van onze lesdag gemaakt. Kijken? Klik hier!

wat maakt
pax havo|vwo
bijzonder?

In leerjaar 1, 2 en 3 zijn er talentlessen Business, Sports en Tech&Design.
De naam zegt het al; zet jouw talent in of ontwikkel een talent voor...
Bij het vak science doe je allerlei proefjes en experimenten. Op die
manier word je voorbereid op de vakken natuur- en scheikunde die je
krijgt in klas 2 en 3. Het vak Duits start in leerjaar 1 en vanaf leerjaar 2
volg je Spaans.
Als je meer uitdaging wil voor het vak Engels, kun je vanaf klas 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
klas 2 naar het gymnasium. Wil je meer weten over het gymnasium op
Pax? Klik en check het filmpje!
In de bovenbouw kom je vakken tegen zoals NLT (natuur, leven en technologie) of BSM (bewegen, sport en maatschappij) en zijn er gastlessen
op de universiteit. Dat duurt nog even, dus eerst maar eens beginnen in
leerjaar 1. Wil je weten hoe een lesdag op Pax havo|vwo eruit ziet?
Klik hier!

welkom
op pax
Klepperheide 15, Druten

Pax Christi College
Postadres: Postbus 16
6650 AA Druten
Mr. van Coothstraat 34, Druten

Directie en ondersteuning
Mr. van Coothstraat 34, Druten
Tel: 0487 51 24 03
E-mail: info@paxchristicollege.nl

Bezoekadres Pax havo|vwo
Klepperheide 15, Druten
Tel: 0487 51 24 03

Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen

Bezoekadres Pax vmbo
Mr. van Coothstraat 34, Druten
Tel: 0487 51 24 03
Bezoekadres Pax junior
Akkerstraat 40, Beneden-Leeuwen
Tel: 0487 59 17 45

