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Extra tijdlokaal in de toetsweek - door de schoolleiding 

In week 46 (14 november) start de eerste toetsweek. Het rooster van deze toetsweek is 
beschikbaar in Zermelo. Als uw kind recht heeft op extra tijd dan maakt hij/zij de toetsen in het 
extra-tijdlokaal (ET-lokaal). In het ET-lokaal maken alle kinderen uit de verschillende 
klassen met recht op extra tijd hun toetsen.  

Belangrijk om te weten is dat soms de extra tijd aan de voorkant van een lesuur is gezet en 
soms aan het einde van een lesuur. De starttijden staan vermeld in het rooster in Zermelo. We 
adviseren u om samen met uw kind naar het rooster kijken, zodat uw kind op tijd op school 
aanwezig is. 

De mentoren bespreken de werking van het ET-lokaal ook met hun leerlingen. Heeft u vragen 
of opmerkingen? Stel ze gerust aan de mentor van uw kind. 

 
 

Verkeersveiligheid - door de directie 

In de afgelopen weken constateren we meerdere onveilige situaties in het verkeer.  
1. Leerlingen fietsend vanuit de gemeente West Maas en Waal richting Druten gebruiken het 

fietspad in tegenovergestelde richting, dit is het zogenaamde “spookfietsen”. Dit zien we 
met name tussen 7.30 en 10.00 uur. Er hebben zich de laatste periode enkele incidenten 
met letsel voorgedaan veroorzaakt door dit spookfietsen. Ook zien we steeds meer dat 
leerlingen zich aansluiten om in groepsverband te gaan spookfietsen. De Van 
Heemstraweg heeft aan beide richtingen een fietspad dat voor beide richtingen juist 
gebruikt kan worden. 
De politie zal meer gaan handhaven op het zogenaamd “spookfietsen”.  

2. Leerlingen hebben in het donker niet altijd het licht op hun fiets aan. Ook dit veroorzaakt 
onveilige situaties. Zeker als er snel opkomend ander verkeer de leerlingen benadert en 
hen niet altijd op tijd ziet. 

We willen u, in verband met de veiligheid van uw kind en andere weggebruikers, vragen om 
bovenstaand bij uw kind onder de aandacht te brengen. Wij bedanken u alvast voor uw 
medewerking. 
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Vuurwerk- door de directie 

Sinds een paar weken zijn er leerlingen die vuurwerk op school bij zich hebben en dit ook 
afsteken.  
1. In onze school en op ons schoolplein is het in bezit hebben van vuurwerk en het afsteken 

van vuurwerk, in verband met de veiligheid van iedereen die op onze school aanwezig is, 
uiteraard niet toegestaan. Bij incidenten nemen we, zo nodig, contact op met de politie 
en/of bureau HALT.  

2. We krijgen vanuit buurtbewoners ook signalen over vuurwerkoverlast en is er een toename 
van vuurwerkafval op straat en/of op privégrond. Dat is natuurlijk voor betrokkenen en voor 
ons als school erg vervelend. Wellicht dat u, indien van toepassing, met uw kind hier 
afspraken over maken. We bedanken u alvast voor de medewerking.  

 
 

Kluisjes- en tassencontrole - door de directie 
Omwille van de veiligheid en vanwege de geluiden en klachten over vuurwerkgebruik door 
leerlingen vindt er na de toetsweek een kluisjes- en tassencontrole op alle locaties plaats. Dit 
zal steekproefsgewijs plaatsvinden. De leerling wordt uit de klas gehaald en we vragen de 
leerling om in het bijzijn van twee medewerkers van Pax de inhoud van zijn/haar tas te laten 
zien en om zijn/haar kluisje te openen. Als we daarin zaken aantreffen die in strijd zijn met 
onze regels, zullen we passende maatregelen treffen. Zo nodig nemen we contact met u op.   

 
 

Papieren rapport en digitaal inzicht – door de directie 
Leerlingen en ouders kunnen gedurende het gehele schooljaar hun cijfers digitaal inzien via 
het leerling- en ouderportaal. Leerlingen van leerjaar 1 en 2 ontvangen met ingang van dit 
schooljaar drie keer per jaar een papieren rapport. Alle leerlingen ontvangen hun 
overgangsrapport, aan het einde van het schooljaar, op papier.  

 
 

Ontruimingsoefeningen - door André van Tiem 
Vmbo 
Op vrijdag 21 oktober vond er op het Pax vmbo een aangekondigde ontruimingsoefening 
plaats. Dit doen we twee keer per schooljaar. De eerste oefening wordt vooraf aangekondigd 
en later in het schooljaar vindt er nog een onaangekondigde oefening plaats. 

Bij de oefening van 21 oktober is gebleken dat de BHV ploeg goed op de hoogte was van wat 
er moest gebeuren. Nadat het alarm afging, waren alle bedrijfshulpverleners snel bij de 
receptie en kon de (gedeeltelijke) ontruiming van het gebouw in gang worden gezet.  

Binnen 10 minuten waren de betreffende gangen in zijn geheel ontruimd. Hiermee was het 
een geslaagde oefening. 
Havo|vwo 
Op 20 oktober heeft er op Pax h|v een ontruimingsoefening plaatsgevonden. Nadat de slow-
woop was afgegaan en er geconstateerd was dat er brand was op de 2e verdieping zijn de 
BHV’ers naar de betreffende afdeling gestuurd om daar de ontruiming in gang te zetten. Zo 
was de hele westkant van het gebouw en de aula snel ontruimd. Ook het wiskundepaleis 
moest door de hevige rookontwikkeling worden ontruimd. De hele ontruiming is met dank aan 
alle BHV’ers en al het personeel wat zich aan de ontruimingsinstructie heeft gehouden met 
succes verlopen.  
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De Oudertelefoon - door Cindy van Zandvoort-Enning 
Stichting De Oudertelefoon faciliteert een laagdrempelige hulpdienst via telefoon en chat. 
Ouders en opvoeders kunnen direct, gratis en anoniem bij De Oudertelefoon terecht met al 
hun vragen, zorgen en emoties rondom ouderschap en opvoeding. In de bijlage vindt u 
hierover meer informatie.  
 
 

Voorlichtingsavonden ROC Nijmegen - door Femke Bull 
Voor ouders, verzorgers en begeleiders van leerlingen die misschien kiezen voor een mbo-
vervolgopleiding organiseert het ROC Nijmegen twee voorlichtingsavonden in november 2022. 
Tijdens deze avond geeft ROC Nijmegen informatie over: 
 
• Studeren bij ROC Nijmegen. 
• De kosten van een mbo-opleiding. 
• De mogelijkheden voor begeleiding van studenten. 
 
Ook kunt u vragen stellen aan studiekeuzeadviseurs en medewerkers van studentbegeleiding. 
Deze voorlichtingen zijn op dinsdag 8 november (online) en op donderdag 17 november (op 
locatie Campusbaan 6 in Nijmegen). Aanmelden kan via www.roc-nijmegen.nl/ouderavond 
 

 
 
 

Gastlessen politie – door de schoolleiding 
Op 23 november komen twee wijkagenten bij ons op school gastlessen geven. In de 
klassen van mevrouw M. Peperkamp gaan zij uitleg geven over hun werkzaamheden.  
Een mooi initiatief. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met mevrouw 
Peperkamp. 
. 
 
 
 
 

Volg ons op social media 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.roc-nijmegen.nl%2Fouderavond&data=05%7C01%7C%7Cc4f8461aa34a4ccd2b3308dabd9a3bfa%7C061df08a0c144846b45f5e3d5b1f2a1c%7C0%7C0%7C638030767417776252%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jYKuLauMPlwNjjWpFMTMU80QpxdaxZNqt7YD2G6cz%2FM%3D&reserved=0
https://www.facebook.com/HetPaxChristiCollege/
https://www.linkedin.com/company/pax-christi-college/?originalSubdomain=nl
https://www.instagram.com/het_pax/

