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V A N   D E   R E C T O R 

Tussenstand 
Volgende week worden alle leerlingen besproken. Sinds 
vorig jaar werken we met een datamuur voor alle klassen. 
Daar is periodiek per klas op één vel papier te zien hoe de 
leerlingen ervoor staan. Als het goed is, kleurt het 
systeem het cijfer mooi groei, gaat het minder dan is dat 
rood in diverse schakeringen. Daarnaast wordt er veel 
informatie uitgewisseld en vastgelegd over het 
welbevinden van leerlingen, hun functioneren in de groep 

binnen en buiten de les, de leerprestaties en ontwikkeling en het gedrag. We gaan daar vertrouwelijk mee om. Die 
overzichten laten we natuurlijk niet slingeren. 
 
Veel meer dan vroeger betrekken wij de leerlingen en ouders vroegtijdig als er zorgen zijn over de prestaties of het 
gedrag. Het motto van Pax is: ontwikkel, onderzoek, onderneem! Dus wij stellen allereerst de leerlingen de vraag: 
wat kun jij doen, om tot betere resultaten te komen? Wat is jouw plan? Daarbij mag de leerling ook aangegeven 
hoe docenten en ouders daarbij kunnen ondersteunen. Lees verder … 
 
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Classic Night 

Het culturele Pax seizoen gaat weer van start. 
Op 13 december 2018 is de Classic Night. 
LET OP DUS 13 DECEMBER en niet 21 december zoals in de 
jaarplanning staat. Noteer de datum vast in uw agenda. 
Wij zijn op zoek naar artiesten voor deze avond. Zang, dans, 
instrument, poëzie of cabaret het maakt niet uit! 
Je kunt je opgeven via een inschrijfformulier dat je kunt 
halen en inleveren bij de muziekdocenten of op de receptie. 
Tot Sinterklaas loopt de termijn van inschrijving. 
We hopen op een bijzonder leuke en sfeervolle avond. 
De BLA (buitenles commissie) 

 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-6


 

Gouden Schoolkantineschaal 2018 
 
Het Pax presenteert met trots de Gouden Schoolkantine Schaal 
2018. Het Pax heeft hard gewerkt om de kantine nog gezonder 
te maken, aan de hand van nieuwe, verbeterde richtlijnen, de 
Richtlijnen Gezondere Kantines. Deze richtlijnen zijn opgesteld 
door het Voedingscentrum, in opdracht van het ministerie van 
VWS. Na al deze inspanningen zijn wij niet zoals voorafgaande 
jaren met een zilveren maar nu zelfs met de gouden 
Schoolkantine Schaal beloond. Met deze Gouden Schaal laat het 
Pax zien dat onze schoolkantines nog gezonder zijn als 
voorheen. De kantine presenteert gezondere producten 
aantrekkelijk en opvallend. De makkelijke keuze is nu vooral 
gezond, en lekker natuurlijk.  
Lees verder ….  
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D E C A N A A T   P A X   V M B O 

Activiteitenweek Pax vmbo 

BWI (Bouw, Wonen en Interieur) bezoekt werkplaats van Klokbouw.  
Een prachtig bedrijfsbezoek, met ook nog eens prachtig weer! Voor een foto-impressie, klik op deze link: 
https://www.klokgroep.nl/mensen-verhalen/pax-christi-college-uit-druten-bezoekt-klokgroep/ 
 
 

Bezoek een Open Dag! 
Kennismaken met een vervolgopleiding en school begint met een Open dag. Hieronder een greep uit de 
eerstkomende Open Dagen in onze regio.  
Voor meer informatie zie onze open dagen kalender of gaan naar de website van de school 
(http://www.paxchristicollege.nl/Media/download/45502/open+dagen+kalender+2018-2019.pdf?) 
 
Zaterdag 24 november 2018 (10.00-15.00 uur)  ROC Nijmegen; alle locaties, 
Donderdag 7 februari 2019 (18.00-21.00 uur)  ROC Rivor, Tiel en Geldermalsen; alle locaties (eerste open dag was 
donderdag 22 november jl.) 
Zaterdag 24 november 2018 (09.30-16.30 uur) Koning Willem 1 College, Den Bosch; alle locaties.  
Zondag 27 januari 2019 (11.00-15.00 uur)  Helicon Nijmegen. 
Zaterdag 3 februari 2019 (11.00-15.00 uur) Helicon Den Bosch. 
Dinsdag 27 november 2018 (18.30-20.30 uur) Helicon Geldermalsen. 
 
Meeloopdagen 
Voor ROC Nijmegen en Helicon Nijmegen zijn de meeloopdagen alweer gestart. Voor leerlingen uit klas 4 vmbo is 
dit een belangrijke activiteit. Je krijgt een nog beter beeld van de opleiding waarvoor je denkt te kiezen. Doen dus! 
Kijk bij op de website van de school bij de gewenste opleiding om aan te melden.  
Ook voor andere scholen geldt dat meeloopdagen mogelijk zijn. Kijk naar de mogelijkheden op de website van de 
school. Vanaf 30 januari 2019 is meelopen ook in Den Bosch mogelijk. 

http://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_18/19/OB-6/Schoolkantineschaal
https://www.klokgroep.nl/mensen-verhalen/pax-christi-college-uit-druten-bezoekt-klokgroep/
http://www.paxchristicollege.nl/Media/download/45502/open+dagen+kalender+2018-2019.pdf?


 

 

Open Dagen (vervolg) 
Voor een overzicht van de Open Dagen in onze regio verwijs ik u naar onze website. 
Daar vindt u een overzicht onder het kopje Decaan.  
Een Open Dag die daarin niet is opgenomen, is de Open Dag van de Vakopleiding 
Techniek op vrijdag 30 november a.s. van 14.00 tot 20.00 uur.  
Zie https://vakopleidingtechniek.nl.   
 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Stop bewegingsarmoede onder kinderen. 
Beweeg jij mee? 

Kinderen bewegen veel te weinig, zijn kampioen zitten 
en hun motorische vaardigheden nemen af! Kinderen 
missen nu de basis. Kinderen moeten leren meer en 
beter gaan bewegen. Dat helpt bij een evenwichtige 
ontwikkeling: fysiek, gezondheid, sociaal en cognitief! 
Voor nu en later! 
Daarom kunnen we niet anders dan de noodklok luiden, 
samen met jou. 
 
Teken ook de petitie, zie: 
https://www.ikbeweegmee.nl/ 
 

 
 
 

Activiteiten  

De jaarplanningen voor vmbo en havo/vwo treft u 
aan op onze website: Klik hier 

Krantenartikelen 

Hier vindt u alle krantenartikelen over Pax:  
Klik hier

  

  

        KLIK HIER           KLIK HIER               KLIK HIER              KLIK HIER 
 

https://vakopleidingtechniek.nl/
https://www.ikbeweegmee.nl/
http://www.paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2015-2016
http://www.paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletins_schooljaar_2016-2017/Krantenartikelen_2016-2017
https://www.facebook.com/hetpax
https://twitter.com/pax_druten
https://www.youtube.com/channel/UCvEKbM9RKOBQv7CUozxA7Gw
https://www.instagram.com/het_pax/

