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Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! - door de schoolleiding 

 
 
 
Nog een paar dagen en dan kunnen de 
leerlingen genieten van de welverdiende 
kerstvakantie. Wij wensen u en uw dierbaren 
een fijne tijd toe rond de feestdagen en we 
zien u graag in 2023! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activeren CJP passen - door de directie 

Sinds oktober heeft uw kind een aantal berichten (op Pax e-mailadres) ontvangen over het 
activeren van de digitale CJP pas (Cultuur Jongeren Paspoort). Nog niet alle leerlingen hebben 
hun CJP-pas geactiveerd. Dat is jammer, want nu loopt uw kind interessante aanbiedingen mis.  
CJP is er voor alle jongeren in Nederland tot en met 30 jaar; de CJP-pas is er specifiek voor 
leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs. Met de pas kunnen scholen culturele 
activiteiten boeken bij instellingen die bij CJP zijn aangesloten. Docenten kunnen iets klassikaals 
boeken – zoals een workshop- maar leerlingen kunnen ook individueel op pad- zoals naar de 
bioscoop of concert. Dus de pas bestaat uit twee componenten: 

1. Budget voor cultuuronderwijs 
Het budget voor cultuuronderwijs kunnen we als school goed gebruiken om culturele 
activiteiten te boeken. Hoe meer leerlingen de CJP pas activeren met de toegestuurde mail, 
hoe meer budget we krijgen toegewezen! 

2. Individuele kortingen voor leerlingen 
Wanneer uw kind de CJP-pas activeert (lees de ontvangen e-mail hierover), ontvangt uw 
kind wekelijks nieuwe kortingen voor onder andere films, concerten, festivals, theater of 
shopitems.  

Kortom: voor school en uw kind een interessante pas!  
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Imago-onderzoek - door de directie 

Hoe staan we als school bekend in de regio? Welk beeld heeft de omgeving van ons als school? 
Wat zouden we beter/anders kunnen doen om het aantal aanmeldingen voor onze school te 
stabiliseren? Om antwoord te krijgen op deze vragen hebben we een onderzoeksbureau na de 
zomer een imago-onderzoek laten uitvoeren 
Eind november zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd. Ook hebben de onderzoekers 
ons aanbevelingen gedaan waarmee we ons als school nog beter kunnen profileren.  

• Versterk de externe communicatie;  
• Besteed meer aandacht aan de persoonlijke contacten met basisscholen; 
• Maak nog meer gebruik van de regio-functie van de school.  

 
We willen graag langs deze weg alle leerlingen en ouders van leerjaar 1 en 2 die hebben 
meegewerkt aan dit onderzoek hartelijk bedanken. Het heeft ons waardevolle informatie 
opgeleverd waar we blij mee zijn! 
 

 
Tevredenheidsenquête leerlingen - door de directie 
In de afgelopen weken hebben we de leerlingen van klas 1 en 3 van alle locaties gevraagd om een 
tevredenheidsenquête in te vullen waarmee we de kwaliteit van onze school meten. We hebben 
hiervoor net als afgelopen jaren de landelijke tevredenheidsenquête van Kwaliteitscholen gebruikt 
zodat we de resultaten kunnen vergelijken met voorgaande jaren en met andere scholen in het 
land en de regio. De enquête is natuurlijk een van de middelen die we hebben om de kwaliteit van 
onze school te meten. We hebben tot nu toe al een hoge respons. Superfijn! We bekijken na de 
kerstvakantie de resultaten van het onderzoek en bekijken hoe we met daarmee verder gaan. 
Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. De enquête is tot en met 22 december in te vullen 
via een persoonlijke QR-code die de leerling op school van de mentor heeft ontvangen.  
 

 
Verlenging tweede tijdvak – door de examensecretarissen 
Het ministerie van OCW heeft besloten dat het tweede tijdvak van de centrale examens wordt 
verlengd. Dit betekent aanpassing van een aantal data. De examenkandidaten en hun 
ouders/verzorgers zijn hierover inmiddels geïnformeerd. 
Tijdvak 2 
- Het tweede tijdvak wordt verlengd met zes dagen.  

Dit betekent dat het CE loopt van 19 tot en met 30 juni 2023 (i.p.v. 22 juni 2023).  
- De uitslagdag van het tweede tijdvak is later.  

De uitslagdag is op 6 juli 2023 (i.p.v. 30 juni 2023).  
Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) voor vmbo-basis en vmbo-kader  
De CSPE’s voor vmbo-basis en vmbo-kader zullen vóór 6 juli afgesloten zijn.  
De diploma-uitreiking is ongewijzigd en is gepland op 11 en 12 juli 2023:  

- 11 juli: vmbo-basis, vmbo-kader, havo  
- 12 juli: vmbo-theorie, vwo 

 
 

Cursus leuke en soms lastige (pre-)pubers - door het ondersteuningsteam 
In vijf woensdagavonden geeft MeerVoormekaar tips, adviezen en inzicht in hoe om te gaan met 
conflicten, gedrag veranderen, sociale media, alcohol en drugs en alle andere dagelijkse dingen 
die voorkomen in een huis met pubers. In bijgaande flyer leest u hier meer over.  
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Online ouderavonden over opvoeden - door IrisZorg Preventie en Pro 
Persona Connect 
Vanaf februari 2023 organiseert IrisZorg Preventie en Pro Persona Connect digitale ouderavonden 
over opvoeden en de volgende thema’s: 

- Roken, drinken en drugs 
- Gamen en overmatig schermgebruik 
- Angst, somberheid en stress 

In bijgevoegde flyer leest u meer hierover.  
 
 

Ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland - door 
Samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. 
Het ouder- en jeugdsteunpunt Nijmegen Stromenland heeft hun nieuwe website gelanceerd. Bij dit 
steunpunt kunnen ouders terecht voor informatie en als gewenst ondersteuning om samen met 
school en het samenwerkingsverband VO-VSO Nijmegen e.o. tot en zo passend mogelijk 
onderwijsaanbod te komen. Samenwerkingsverband Stromenland en samenwerkingsverband VO-
VSO Nijmegen e.o. hebben besloten om dit ouder- en jeugdsteunpunt samen vorm te geven. Op 
de website vindt u informatie over passend onderwijs. Het steunpunt neemt geen taken over van 
het samenwerkingsverband of de scholen. Voor u blijft de school het eerste aanspreekpunt. In de 
bijlage vindt u meer informatie.  
 
 

Uitnodiging kennismaken met beroep van leraar in het VO – door 
LeraarinNijmegen 
Wel eens gedacht over een baan in het onderwijs? Zou u willen weten wat werken in het onderwijs 
in Nijmegen e.o. behelst en hoe u een overstap naar onze sector kunt maken? LeraarinNijmegen 
organiseert diverse oriëntatie activiteiten voor u. In bijgaande flyer leest u hier meer over.  
 
 
 
 
 

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/

