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Kansen en ontwikkelingen in! - door de schoolleiding 

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud. Toch wensen wij u en uw naasten een goed 2023 
toe. Het jaar 2023 staat voor Pax in het teken van een fors aantal ontwikkelingen. We noemen er 
een aantal: 
- Start brugklas Pax vmbo-basis/kader per schooljaar 2023-2024 
- Implementatie Dienstverlening & Producten en De Nieuwe Leerweg op Pax vmbo.  
- Voorbereiding dakpanklassen Pax vmbo en Pax h|v per schooljaar 2024-2025 en de continue 

evaluatie en verbetering van de koersklassen op Pax junior.  
- Opvolging van de adviezen uit het rapport Scholen met Succes; zoals de regiofunctie van onze 

school beter benutten en optimaliseren.  
- En uiteraard de nieuwbouwplannen voor Pax vmbo verder oppakken met de diverse 

betrokkenen.  
Kortom: een groot aantal ontwikkelingen waar we met z’n allen graag enthousiast aan gaan 
werken. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte.  
 

 
Open Avond - door de directie 

Donderdagavond 19 januari openen we voor de groep-8 basisschoolleerlingen onze deuren tijdens 
de Open Avond op donderdag 19 januari. Dit jaar extra leuk omdat we dit keer zonder corona-
beperkingen én ook tijdens een avond onze school kunnen laten zien. Voor het bezoeken van de 
Open Avond is aanmelding niet nodig!  
 

 
Informatie van het decanaat vmbo en junior - door de Femke Bull 

Informatie voor ouders leerjaar 2 Pax vmbo en Pax junior 
Op donderdag 16 februari is er een ouderavond waarin u meer informatie krijgt over de profielen 
van de bovenbouw. Meer informatie over deze avond ontvangt u binnenkort. 
 
Informatie voor ouders leerjaar 3 Pax vmbo 
Op woensdag 8 februari vindt onze jaarlijkse beroepenavond plaats. Deze avond is verplicht voor 
alle leerlingen uit leerjaar 3. U bent op deze avond ook welkom. Binnenkort ontvangt u meer 
informatie over de beroepenavond. 
 
Informatie voor ouders leerjaar 4 Pax vmbo 
Op woensdag 8 februari vindt onze jaarlijkse beroepenavond plaats. Deze avond is verplicht voor 
alle leerlingen uit leerjaar 3. De beroepenavond is ook voor leerlingen uit leerjaar 4 interessant, 
zeker wanneer zij nog geen keuze hebben gemaakt voor een vervolgopleiding. U bent op deze 
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avond ook welkom om samen met uw zoon/ dochter in gesprek te gaan met diverse opleidingen 
en beroepsbeoefenaren. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de beroepenavond. 
 

 
Meld je aan als vrijwilliger - door de directie 

 
Wist u dat u zich bij onze school kunt aanmelden als vrijwilliger? 
Tijdens toetsweken kunt u dan bijvoorbeeld ingezet worden om te 
surveilleren. Een hartstikke leuke manier om betrokken te zijn bij de 
school. Naast een vrijwilligersvergoeding van maximaal €1900 per 
jaar, krijgt u er ook leuke contacten en gesprekken met leerlingen en 
andere vrijwilligers voor terug. Heeft u interesse om vrijwilliger te 
worden? Dan kunt u zich melden bij pz@paxchristicollege.nl.  

 
 

Vacatures– door de directie 
Voor onze locatie Pax h|v zoeken we een docent Nederlands (0,5 fte), 1ste graad en voor Pax 
vmbo een docent geschiedenis-burgerschap (0,44 fte), 2de graad. Helpt u mee om de juiste 
persoon hiervoor te vinden? De vacature Nederlands kunt u delen via LinkedIn, Meesterbaan of 
Indeed. Tip familieleden, kennissen of anderen in je omgeving! Of wellicht bent u de persoon die 
we zoeken. Voor meer informatie of tips kunt u contact opnemen met P&O.  
Vacature docent Nederlands 
Docent Nederlands Meesterbaan 
Docent geschiedenis, burgerschap Meesterbaan 
 

 
Ouderenquête - door het ondersteuningsteam 
Op dinsdag 17 januari hebben de ouders van leerlingen die in leerjaar 1 en 3 zitten van onze 
school een mail ontvangen waarin wordt verzocht om de ouderenquête van Kwaliteitscholen in te 
vullen. Deze enquête wordt elk schooljaar onder deze twee leerjaren uitgezet. We gebruiken 
hiervoor, net als andere jaren, de landelijke tevredenheidsenquête van Kwaliteitscholen zodat we 
de resultaten kunnen vergelijken met voorgaande jaren en met andere scholen in de het land en 
de regio. De ouderenquête is natuurlijk één van de middelen die we hebben om de kwaliteit van 
onze school te meten. We vinden het fijn en belangrijk dat zoveel mogelijk ouders deze enquête 
invullen. Niet alleen omdat de resultaten dan betrouwbaar zijn, maar ook om zinvolle conclusies te 
trekken en met de resultaten aan de slag te kunnen. De resultaten worden ook gepubliceerd op de 
website van Vensters.  
 

 
Resultaten leerling enquête - door de directie 
In december 2022 hebben we de leerling enquête voor leerjaar 1 en 3 uitgezet. We hebben een 
zeer grote respons gekregen! Via deze weg willen we alle leerlingen die de enquête hebben 
ingevuld nogmaals bedanken voor hun bijdrage. We hebben inmiddels de resultaten binnen en 
bespreken deze met de schoolleiding en medewerkers. In de volgende nieuwsbrief informeren wij 
u over de resultaten en de vervolgstappen.  
 
 

Gouden Schoolkantine Schaao - door de directie 
De kantines van alle locaties zijn GOUD waard. Dit betekent dat onze kantines 
gezonde en duurzame producten aantrekkelijk en opvallend presenteren. De 
gezonde keuze wordt hiermee een gemakkelijke keuze. De schaal wordt 
uitgereikt door het Voedingscentrum en is één jaar geldig.  

  

mailto:pz@paxchristicollege.nl
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7020690819531591682/?actorCompanyId=741431
https://www.meesterbaan.nl/225120-vacatures-docent-nederlands-1e-graad-druten-pax-christi-college.aspx
https://www.meesterbaan.nl/225119-vacatures-geschiedenis-docent-geschiedenis---burgerschap-2e-graad-druten.aspx
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Bijeenkomsten voor ouders – door MeerVoormekaar 

In januari en februari zijn er een aantal bijeenkomsten voor ouders die willen leren hoe ze met hun 
puber om kunnen gaan. In bijgaande flyers leest u hier meer over.  
 
 

Schaatsen met leerlingen – door Jaap de Vree, Willen van den Akker en  
Bas Maliepaard 
 
 
In de laatste week voor de kerstvakantie zijn er twee 
succesvolle schaatsuitjes geweest voor de klassen 1 
en 2. De aanwezige leerlingen hebben met veel 
plezier twee uur lang op de ijzers gestaan en 
natuurlijk hebben wij als begeleiding ook nog 
eventjes gekeken of we het nog konden! 
 
 

 
 

Pax wintersportreis – door Paul Baumeister en Fridie Reuls 

Woensdag 4 januari was het dan weer zover en mochten we als Pax weer op de latten. 
Een goed gevulde dubbeldekker met vmbo en h|v leerlingen ging op pad richting de 
Oostenrijkse mountains. 24 beginners en 41 gevorderde skiërs en snowboarders gingen 
de uitdaging aan om de sneeuwhellingen zonder al te veel brokken af te glijden. De 
beginners hebben in één week ongelooflijk veel geleerd van de Oostenrijkse ski-
instructeurs. Uiteindelijk konden ze allemaal de blauwe en zelfs rode pistes van de 
Salzburger ski Amadé afkomen. De leerlingen die al vaker op de latten hadden gestaan, 
de experts en gevorderden, gingen de eerste drie dagen onder begeleiding van onze Pax 
docenten het uitgestrekte gebied verkennen en zoveel mogelijk kilometers maken. De 
laatste twee dagen hebben deze leerlingen, in kleine groepjes, met elkaar skiënd 
doorgebracht. De docenten namen de laatste twee dagen de ‘beginners’ onder hun hoede 
aangevuld met vrienden en vriendinnen uit de gevorderde groepen om samen verder het 
gebied in te trekken. Het was supergezellig op de pistes, iedereen hielp elkaar waar nodig 
en er werden flinke afstanden weggegleden. 
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Iedere morgen werden we eerst verwend met een lekker ontbijt. Daarna bracht Willy, onze 
buschauffeur, ons naar de verschillende skigebieden. De eerste dag stonden we, na het 
aanmeten van het materiaal, om 9.30 uur op de piste van Radstadt-Altenmarkt. De tweede 
dag stonden we om 9.00 uur in Zauchensee op de latten. De derde en vierde dag ook om 
9.00 uur in het uitgestrekte gebied rondom Flachau. In Flachau hebben we op 
zaterdagavond bij de “Dampfkessel” onze après-ski gevierd. De laatste dag kregen we van 
de weergoden nog een prachtig toetje mee. Het hele gebied werd met een verse 
sneeuwlaag bedekt en zag er in één keer sprookjesachtig mooi uit. Er werden engeltjes 
gemaakt, sneeuwballen gegooid en vooral genoten van heerlijke afdalingen. Deze laatste 
dag en de verse sneeuw was als de kers op de taart! Iedere avond was er na het 
avondeten een programma. De leerlingen hadden de keuze uit verschillende spelletjes, 
fakkeltocht, keuze disco-avond of sport in de sportzaal en natuurlijk de altijd geslaagde 
pub quiz onder leiding van Tom. De laatste avond gunden we onze spieren nog even 
lekker de rust bij Thermen Amadé, een prachtig zwembad met verschillende baden. 
Uiteindelijk ging de rust toch nog over in een party in het water met een laser- en 
muziekshow. En hiermee werd de reis afgesloten en vertrokken we voldaan richting 
Nederland. We kunnen stellen dat het een topweek was op zowel sociaal, cultureel en 
vooral sportief gebied.  
Namens de begeleidende docenten willen we de leerlingen nogmaals danken voor hun 
coöperatieve en enthousiaste houding tijdens deze reis.  
Jaap, Jesper, Tom, Willem, Fridie, Ron en Paul 
 
 

Risico van vapen – door Iriszorg 

 
 
Vapen, ofwel ‘dampen’ lijkt onder 
jongeren en jongvolwassenen 
populairder te worden. De vrolijk 
gekleurde Vapes zijn pennen met fruitige 
geuren en smaken, waarmee je 
elektronisch rookt. Het klinkt misschien 
onschuldig, maar dat is het niet. De QR-
code op bijgaande poster leidt naar 
korte, informatieve artikelen. In deze 
artikelen wordt uigelegd hoe het écht zin 
met vapen. 
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Pax h|v is nog altijd een gezonde school – door Willem van den Akker 
 
Dit schooljaar heeft Pax havo|vwo met succes het 
vignet Gezonde School verlengd. Hiermee laten 
we zien dat de school voldoet aan de 
kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door 
deskundigen van de GGD. We zijn trots op dit 
behaalde resultaat! Het vignet is behaald met het 
themacertificaat ‘Bewegen en sport’. Daarmee 
tonen we aan dat onze school zich sterk inzet om 
een actieve leefstijl te promoten onder jongeren. 
Het uitgebreide binnen- en buitenschoolse sport- 
en beweegprogramma heeft ervoor gezorgd dat we 
onze school de komende drie jaar weer gezonde 
school mogen noemen. Gezonde School is een 
samenwerking tussen diverse landelijke 
organisaties. Wil je meer weten over (het vignet) 
Gezonde School? Kijk dan op 
www.gezondeschool.nl. 
 
 

Volg ons op social media 

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

