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V A N  D E   R E C T O R 

Een warm welkom 
Na onze jaaropening met een gezamenlijk ontbijt met het voltallige personeel op maandag 19 augustus, ontvingen 
we dinsdag onze leerlingen op de drie locaties. Dat is altijd spannend, zowel voor de leerlingen als voor ons, ook al 
doen we dat al vele jaren. De eerste indruk na anderhalve week is zeer positief. Alle leerlingen hebben hun plek 
inmiddels gevonden. De introductie verliep overal vlot en plezierig en een week na dato lijkt het of de leerlingen 
hier al weken rondlopen. 
 
De hittegolf van de afgelopen dagen maakte het weer even 
spannend. Aanvankelijk koelde het ’s nachts flink af, waardoor 
we maandag besloten met nog twee dagen tropische 
temperaturen, niet over te gaan op een tropenrooster. Maar 
de dinsdag pakte anders uit dan gedacht. Het was ’s nachts 
nauwelijks afgekoeld en de vochtige lucht maakte dat 
verschillende leerlingen en medewerkers echt last kregen van 
de warmte, met name op de locatie Pax vmbo, ons oudste 
gebouw. Het spreekwoord zegt ‘Beter ten halve gekeerd dan 
ten hele gedwaald.’ Daarop is na overleg besloten dinsdag en 
woensdag de lessen voor Pax vmbo na de lunch te laten 
vervallen. De opluchting was groot. Hoewel het ook op de beide andere locaties warm was, zijn de lessen daar 
gewoon volgens rooster verlopen. 
 
Inmiddels is het alweer ruim onder de 30 graden Celsius en heeft het onweer de hitte en benauwdheid grotendeels 
verjaagd. Na morgen nog één zonovergoten zaterdag, verwachten we volgende week veel lagere temperaturen en 
pakken we gewoon de draad weer op. 
 

Persoonlijk 
In december 2018 was ik 40 jaar verbonden aan het onderwijs. Dat gaat vanzelf, maar het was toch een bijzonder 
moment. Het was ook een aanleiding voor reflectie. Dit voorjaar heb ik besloten nog een klein jaar aan het Pax 
verbonden te blijven en in maart 2019 met pensioen te gaan. Dan neem ik officieel afscheid van school. Ik ben dan 
11 jaar rector van het Pax Christi College geweest. Ik merk dat deze veeleisende baan mij de laatste tijd wat 
zwaarder valt dan voorheen. Ik denk dat wat vers bloed binnen de directie de school goed zal doen. Het komende 
maanden blijf ik nog op mijn post en zal ik mij vooral bezig houden met de dagelijkse leiding en de bedrijfsvoering. 



 

_______________________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

Vrijwilligers 
 
Marc Hijink, columnist NRC, gebruikte 10 augustus jl voor zijn column de titel: 

“Een vrijwilliger is gelukkiger” 
Hij refereerde naar een schrijven van de onafhankelijke 
denktank Denk-Werk. Naast 2 stuks fruit en twee ons 
groente per dag, zou 2 uur vrijwilligerswerk per week 
zorgen voor een gezonde samenleving. Hijink vulde dit 
aan met zijn eerste ervaringen als vrijwilliger.  
 
Dat “gelukkiger zijn” willen wij u, ouders en verzorgers 
van onze leerlingen, natuurlijk niet onthouden en 
daarom de oproep om u aan te melden als vrijwilliger 
op een van onze locaties. Waarmee kunt u ons b.v. 
helpen?   

• Surveilleren bij examens 
• Meegaan als extra ogen en oren bij excursies 
• Toezicht houden bij pauzes 
• Begeleiding van loopbaanactiviteiten op locatie (b.v. schoolbezoek of bedrijfsbezoek) 
• Deelname aan Taaldorp (mondelinge taalvaardigheidsactiviteit) 
• Gastvrouw/ gastheer bij ouderavonden 

 
Dit jaar zijn we tevens op zoek naar iemand die het leuk vindt en de vaardigheden heeft om de groep vrijwilligers te 
“leiden”. D.w.z. de contacten onderling intensiveren, aanspreekpunt zijn voor beide partijen en het coördineren 
van de inzet. 
 
Wat u wilt doen, hoe lang en wanneer bepaalt u zelf. In overleg is veel mogelijk. Naast gelukkiger worden kunt u 
aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Interesse? Neem a.u.b. contact op met Suze Tomlow  
s.tomlow@paxchristicollege.nl, telefoon 0487 512403. 
 
 

Boekenspreekuur 24 september 2019 
 
Leerlingen die zich via het meldingsformulier bij het SBA 
hebben gemeld, kunnen met hun boeken bij ons komen. Wij 
kunnen dan beoordelen of we het ter plekke kunnen 
repareren of besluiten het boek te vervangen. 
 
Pax havo/vwo 09.45 – 10.15 uur 
Pax junior 11.00 – 11.30 uur 
Pax vmbo 12.00 – 12.30 uur 
 
 

mailto:s.tomlow@paxchristicolleg.nl


 

_______________________________________________________________________________________________________ 
O U D E R V E R E N I G I N G 

Welkom 
Welkom op de Pax! Een nieuwe stap in het leven van uw kind; een 
nieuwe school, een ander gebouw of een leerjaar hoger. We wensen 
uw kind(eren) een goed schooljaar toe, vol leerplezier en 
ontwikkeling.  
 
Als ouder wil je graag weten hoe dingen op school gaan. Ook wil je 
graag op de hoogte blijven van ontwikkelingen binnen de school en 
van uw kind(eren). Op de basisschool liep u makkelijk binnen om een 
gesprek aan te gaan met de leerkracht van u kind(eren). 
 
Maar hoe blijft u nu op de hoogte? Allereerst door naar de 
informatieavond en rapportgesprekken te gaan. De mentor van uw kind is bij uw vragen het eerste aanspreekpunt. 
Met deze docent kunt u persoonlijk kennis maken tijdens de eerste informatieavond. Lees verder …  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
H A V O / V W O 

Geslaagde introductie Pax havo/vwo 

De eerste week van de middelbare school is een van de 
spannendste momenten die er zijn. Gelukkig wisten de meeste 
nieuwe brugklassers voor de vakantie al bij wie ze in de klas 
zaten en wie hun mentor was.  
 
Om de spanning (een beetje) weg te halen was er voor klas 1 een 
introweek georganiseerd. Deze introweek is bedoeld om nog 
beter met elkaar kennis te maken en onze nieuwe Pax-leerlingen 
wegwijs te maken op Pax havo/vwo.  
 
Verschillende activiteiten stonden op het programma.  
Maandag hadden de leerlingen van het Pax nog een “bonusdag”. 
Dinsdag waren alle leerlingen uitgenodigd voor de introductie. Lees verder …  
 

Arts & Performance wordt Design & Tech 
Het talentenprogramma, Talent XLt, wordt nu al 4 jaar 
aangeboden aan de havo- en vwo- onderbouwleerlingen. Dit 
programma geeft leerlingen de mogelijkheid om buiten de 
reguliere vakken hun talenten en interesses te ontdekken en 
verder te ontwikkelen. Na het eerste jaar kunnen de leerlingen 
zelf een keuze maken welk talentenprogramma ze verder willen 
volgen.  
 
Tot nu toe werden de talentenprogramma’s Sports, Business en 
Arts & Performance aangeboden. De laatstgenoemde gaat nu 
veranderen. 
 
Het Pax Christi College heeft de beschikking gekregen over twee 

Techlokalen. Dit gaf de mogelijkheid om in samenwerking met de medewerkers van het Techlokaal technologie toe 
te voegen aan het talentenprogramma Arts & Performance. De nieuwe naam wordt Design & Tech. 
Lees verder …  

https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletings_19/20/Ouderraad
https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletings_19/20/OB-1
https://paxchristicollege.nl/Ouders/Ouderbulletings_19/20/OB-1/Design


 

 
______________________________________________________________________________________________ 
A L G E M E E N 

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://paxchristicollege.nl/Jaarplanning_2019-2020
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/

