
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ouders | Nummer 76 
 

 

 1 

15.9.2022 

Start nieuw schooljaar - door Paul Loermans 

Het nieuwe schooljaar is begonnen! De eerste weken zitten er alweer op. De eerste dagen 
stonden in het teken van kennismaking, opstarten en introductie.  
Als nieuwe rector van Pax wil ik me graag aan jullie voorstellen.  
Ik ben 61 jaar en al jaren getrouwd met Annemie. We hebben drie kinderen en twee 
kleinkinderen en we wonen in Wijchen. Via de jeugdhulpverlening ben ik het onderwijs 
ingerold. Eerst als locatiedirecteur in het (voortgezet) speciaal onderwijs (een VMBO 
Basis/Kader afdeling) en later ben ik directeur geweest van een basisschool. In mijn vrije 
tijd ben ik in de lokale politiek actief geweest als raadslid en in 2014 had ik de eer om 
wethouder te mogen worden in Wijchen. Natuurlijk met onderwijs in mijn portefeuille. Na 8 
jaar vond ik het tijd worden om de bakens weer te verzetten. En wat is er dan mooier dan 
terug kunnen keren naar het onderwijs. Een kans die ik met beide handen aangegrepen 
heb. 
Het Nederlandse onderwijs is de laatste jaren wat negatief in het nieuws geweest. Voor mij 
ook reden om te laten zien dat we goed onderwijs geven en samen met alle medewerkers 
te werken aan een school waarin leerlingen het beste uit zichzelf leren te halen. Ontwikkel 
Onderzoek en Onderneem daar staan we voor.  
Groet, 
Paul Loermans, rector 
 

 
Jaarkalender 2022/2023- door de directie 

Op onze website staat de jaarkalender van dit schooljaar. Deze is onderaan de homepagina te 
vinden. We kijken tevens of we voor het hele schooljaar een makkelijke jaaragenda voor u als 
ouders kunnen maken.  
 

 
Nationaal Plan Onderwijs inzet op Pax- door de directie 

In 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs gelanceerd: gedurende een aantal 
schooljaren komen er extra middelen beschikbaar voor het onderwijs om door de corona-
crisis opgelopen achterstanden weg te werken. Gedurende schooljaar 2021/2022 hebben 
wij deze extra middelen ingezet voor het geven van maatwerklessen, de inzet van 
onderwijsassistenten en we hebben kleinere klassen en lesgroepen gemaakt. Dit 
schooljaar zetten we de middelen onder andere als volgt in:   
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• Formeren van een aantal kleine(re) klassen/lesgroepen.   
• Het uitbreiden van de collecties van onze bibliotheken. 
• Het aanbieden van maatwerklessen voor de kernvakken Nederlands, Engels en 

wiskunde.  
• Het aanbieden van een huiswerkbegeleidingsprogramma.  
• De inzet van extra klassenassistenten.  

Als school blijven we ons dus op allerlei vlakken verbeteren zodat onze leerlingen zich 
optimaal kunnen ontwikkelen. 
 

 
Opleiding Beeld- en didactisch Coachen- door de directie 
We richten ons onderwijs zó in dat  zowel leerlingen als medewerkers hun talenten 
maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt wat van de manier van lesgeven van docenten 
en de bekwaamheden die zij hiervoor nodig hebben. Feedback geven en coachen zijn 
hierin essentiële vaardigheden. Hierbij gaan we uit van de kwaliteit die leerlingen al in huis 
hebben en helpen hen om die kwaliteit uit te bouwen.  
Dit schooljaar start een groep docenten met de opleiding Beeld- en Didactisch Coachen 
waarin zij instrumenten in handen krijgen om leerlingen systematisch op een juiste manier 
te coachen en feedback te geven. Eind september start de eerste groep docenten, 
verdeeld over alle locaties. Op de lange termijn zullen we dit schoolbreed gaan uitdragen.  
Bovenstaand betekent dat er regelmatig gefilmd gaat worden in verschillende lessen.  Dit 
zullen opnames zijn van (een deel van) de les waarin de docent hoofdzakelijk in beeld is. 
Desalniettemin zullen ook leerlingen in beeld zijn. Het doel van deze opnames is dat de 
docent tijdens de opleiding op basis van de opnames feedback ontvangt op de wijze van 
doceren, zichzelf kan terugzien en kan ontwikkelen.  
Uiteraard worden de opnames alleen gebruikt voor bovenstaand doel en gaan we hiermee 
zorgvuldig om en worden de opnames na gebruik vernietigd.  
We gaan ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen bovenstaand. Mocht u vragen hebben 
over de opnames, meld u zich dan bij Froukje Domensino (aanwezig maandag t/m 
donderdag).  
 

 
Covid-19- door de directie 
Helaas zien we de afgelopen dagen een toename in het aantal coronabesmettingen bij 
docenten en leerlingen. Dit betekent helaas ook dat er een aantal lessen is uitgevallen. 
Voor iedereen erg vervelend natuurlijk. We vragen u om de basisregels tegen corona met 
uw kind(eren) te bespreken: handen wassen, hoesten en niesen in de elleboog, 
thuisblijven bij klachten en het doen van een test.  
 

 
Buitenlandreis - door de directie 
Voor vele leerlingen komt het hoogtepunt uit hun schoolloopbaan er binnenkort aan: de 
reis naar het buitenland! We zijn superblij dat we weer mooie reizen en herinneringen 
kunnen maken! In week 39 vinden de reizen plaats en zijn er dus veel leerlingen niet op 
school. Natuurlijk gaan er ook begeleidende docenten mee. Dat heeft consequenties voor 
de lesroosters van de andere klassen. We proberen, ondanks de uitvallende lessen, er 
toch een zo goed mogelijk rooster van te maken. We hopen daarbij op uw begrip.   
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Imago-onderzoek - door de directie 
Onderzoeksbureau Scholen met Succes is op ons verzoek bezig met een imago-
onderzoek om te achterhalen waarom leerlingen en ouders wel of niet voor Pax Christi 
College kiezen. Als onderdeel van het onderzoek hebben de leerlingen van leerjaar 1 en 2 
en hun ouders een vragenlijst ontvangen. We hopen dat u en uw kind deze vragenlijst 
invullen. Alvast bedankt daarvoor!  
 
 

Cursus pubers - door Meervoormekaar 
MeerVoormekaar organiseert in september en oktober een cursus voor ouders uit Wijchen 
en Druten die willen weten hoe ze met hun puber om kunnen gaan. In bijgaande flyer leest 
u hierover meer en staat hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.  
 

 
Techniekdag en technieklessen – door de directie 
Techniekdag 
Vrijdag 14 oktober vindt de derde editie plaats van de Techniekdag Maas en Waal. Op 
deze dag gaan zoveel mogelijk leerlingen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs een 
kijkje nemen bij een bedrijf in de gemeente Druten of West Maas en Waal. Dit jaar worden 
ook onze leerlingen erbij betrokken. Onder begeleiding van een docent gaat een groepje 
leerlingen op bezoek bij een bedrijf, ontvangen zij informatie en kunnen de leerlingen ook 
de handen uit de mouwen steken!  
https://www.demaasenwaler.nl/algemeen/algemeen/44855/ondernemers-gevraagd-voor-
derde-techniekdag-maas-en-waal 
 
Technieklessen 
Naast de Techniekdag gaan onze vmbo leerlingen, leerjaar 2 dit schooljaar ook  (verder) 
aan de slag met levensecht en ondernemend leren! Tijdens de technieklessen bezoeken 
de leerlingen niet alleen de bedrijven in onze regio, maar gaan zij ook aan de slag met 
levensechte opdrachten! De bedrijven die hiervoor met ons samenwerken zijn: Huisman 
Etech Experts in Druten, Scheepswerf Ravestein in Deest, Megens installaties in Druten 
en Vergeest Metaalbewerking in Druten. We zijn ervan overtuigd dat leerlingen mooie 
ervaringen opdoen tijdens de bedrijfsbezoeken! 
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Huib van der Wardt, docent techniek, 
(h.vanderwardt@paxchristicollege.nl).  
 
 

Schoolbieb voor De Appelhof – door Lydia Goemans 
In het kader van Ondernemend Leren zijn we vorig schooljaar gestart met een project in 
samenwerking met de Openbare Bibliotheek Druten, de Gemeente Druten en basisschool 
De Appelhof. Het doel van dit project is het bevorderen van leesplezier door boeken in een 
aantrekkelijke schoolbieb aan te bieden. Voor ons was dit een uitgelezen kans om 
leerlingen kennis te laten maken met ondernemen in de praktijk.  

https://www.demaasenwaler.nl/algemeen/algemeen/44855/ondernemers-gevraagd-voor-derde-techniekdag-maas-en-waal
https://www.demaasenwaler.nl/algemeen/algemeen/44855/ondernemers-gevraagd-voor-derde-techniekdag-maas-en-waal
mailto:h.vanderwardt@paxchristicollege.nl
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De opdracht moest van begin tot eind in 
eigen (Pax) beheer uitgevoerd worden. De 
basis- en kaderleerlingen van BWI én 
theorie- en havoleerlingen van Kunst hebben 
samengewerkt om tot een verbluffend 
resultaat te komen. Duurzaamheid was 
daarin erg belangrijk. 
De laatste fase ging gisteren in! Komend 
maandag gaat de plaatsing van meubels 
door leerlingen en begeleiders bij 
basisschool De Appelhof door, zodat de 
schoolbieb, De Appelwurm, nog vóór de start 
van de Kinderboekenweek (5 oktober) 

geopend kan worden. Leuk detail: het thema van De Appelwurm én de Kinderboekenweek 
zijn beiden ‘Groen’. Hiernaast een kleine impressie van een deel van de bieb.  
 
 

 
Ingang Pax vmbo – door Janine Klein Willink 
Bij het halen en brengen van leerlingen wordt vaak geparkeerd bij de hoofdingang. Dit 
leidt tot gevaarlijke situaties en is bovendien niet toegestaan. De leerlingen kunnen 
afgezet worden op de parkeerplaats bij de leerlingeningang. Leerlingen die minder valide 
zijn, mogen wel bij de hoofdingang worden afgezet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Volg ons op social media 

https://www.facebook.com/HetPaxChristiCollege/
https://www.linkedin.com/company/pax-christi-college/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/het_pax/

