Wim van Bon, afdelingsleider vmbo basis/kader bovenbouw

Veel met de handen
werken
‘Bij ons werk je veel met je
handen. Je krijgt 13 tot 14
uur per week praktijk. Dat
is iets meer dan op andere
scholen. In de vierde klas
loop je twee weken stage.
Als je basis doet, loop je ook
nog het hele jaar een dag in
de week stage. Dat noemen
we de lintstage. Je krijgt dan
veel ervaring.’

Vier sectoren op twee
niveaus
‘Je kunt bij ons bouwtechniek doen,
metalektro, zorg & welzijn of handel &
administratie. Daar hebben we hier mooie
praktijklokalen voor, waar je praktijkwerkstukken
maakt en waar je je helemaal kunt ontplooien.
Je kunt kiezen voor basis of kader. Je krijgt goede
begeleiding op je eigen niveau. Als je goed bent
geslaagd voor basis, kun je met een jaar extra ook
nog je kaderdiploma halen. Bij ons slaagt 95 procent van de leerlingen.’

Bouwtechniek
‘Bij bouwtechniek kun je specialiseren in timmervakken of metselen. In het praktijklokaal
werk je al echt met machines, bijvoorbeeld met
houtbewerken. Voor de veiligheid sta je hooguit
met z’n achten aan een machine. De rest van
de klas werkt dan aan een van de werktafels.
Je staat ook nooit alleen aan een machine. Er is
altijd een docent bij.’

OpenDagKrant
Veilig

Bovenbouw vmbo basis en kader

Metalektro
‘Ook in het praktijklokaal voor metaal en elektro
zijn verschillende werkplekken. Voor elektro werk
je aan borden. Je krijgt bijvoorbeeld de opdracht
om verbindingen te maken. Wij zeggen altijd: als
het licht brandt, is het waarschijnlijk goed aangelegd. Hier werk je meestal zelfstandig, in je eigen
tempo. Als je kiest voor metaal, dan kun je specialiseren in lassen. Daarvoor hebben we lascabines in het praktijklokaal.’

Zorg & welzijn
‘Het praktijklokaal voor zorg & welzijn is heel
groot. In dat lokaal zijn zes verschillende werkplekken, waar je steeds zes weken werkt en leert.
Bijvoorbeeld over uiterlijke verzorging, of je bent
in de keuken bezig met koken en voeding. Of
je leert hoe je moet werken met ouderen, met
kinderen of met mensen met een lichamelijke
beperking. Iedere werkplek heeft z’n eigen kleur
T-shirtje. Als je dat aan hebt weet iedereen waar
je bij hoort.’

Handel & administratie
‘Bij handel & administratie leer je boekhouden
en etaleren. We hebben hier ook een winkel waar
je kunt oefenen met het verkopen van schoolspullen. Voor deze sector ga je ook winkels in het
dorp bekijken om ideeën op te doen. Je zit veel
achter de computer.’

organiseren we een week waarin je je kunt oriënteren op een beroep binnen je sector: de lobweek. We bezoeken bedrijven en je leert ook solliciteren. De decaan helpt je goed te kiezen en te
zoeken naar de juiste vervolgopleiding.’
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Ga kijken bij bedrijven
Als je twijfelt over een beroep, ga dan bij bedrijven kijken.
En loop een dag of een halve dag mee. Oriënteer je goed.
Dat is een tip van Rob van Schaik uit klas K4d.
Rob doet bouwtechniek op het Pax Christi College in
Druten en hij wordt timmerman. ‘Ik wist eerst niet wat ik
wilde. Maar in het derde jaar krijg je loopbaanoriëntatie.
Dan krijg je beroepen te zien. We zijn ook bij bedrijven
wezen kijken. Toen kreeg ik er een goed beeld van.’
Rob heeft het prima naar zijn zin op school. Hij heeft leuke
leraren. ‘In het derde en vierde jaar is
het nog leuker, want dan
krijg je meer praktijk.’

Juniorcolleges Druten
Wil van Ooijen, directeur Juniorcolleges Druten en Beneden Leeuwen
Laat ik beginnen met te zeggen dat ik trots ben op
onze school. Het is fijn om te werken met collega’s
die betrokken zijn bij leerlingen. De docenten en
de mentoren zorgen voor onderwijs van hoge kwaliteit en is er altijd oog voor de individuele leerling.
“Ik ben de directeur van de Juniorcolleges, in
Druten en in Beneden-Leeuwen. Ik geef leiding
aan de afdelingsleiders en ik regel de zaken die
nodig zijn om hier met zijn allen goed te kunnen
werken. Je zult mij niet zo vaak zien, maar ik ben
er wel!”

Voorlichting

Keuze

Dit jaar hebben we de voorlichting voor de ouders
en leerlingen van groep 8 in een nieuw jasje gestoken. Meer nog dan andere jaren wilden we iedereen een goed beeld geven van de dagelijkse onderwijspraktijk. Dit is volgens mij prima gelukt. Ik
heb ouders en leerlingen samen in het Engels zien

‘In de tweede klas besteden we veel aandacht
aan je keuze voor een sector. Dan laten we ook
je ouders zien wat we hier doen. In de derde klas

MSM-en en ook zag ik vaders en moeders die druk
stonden te zagen bij het vak Techniek. Ouders
hebben mij al laten weten dat zij deze manier van
presenteren erg prettig vonden.

Ik wens iedereen een prettige dag vandaag!
Ik kan maar één advies meegeven: stel zoveel
mogelijk vragen.

Brugklasenquêtes
Natuurlijk willen we graag weten hoe ouders en
leerlingen over onze school denken. In november hebben we daarom weer de brugklasenquête gehouden. Wij leren ieder jaar weer van
de feedback die wij op deze manier van de leerlingen krijgen.

Contact met school
In eerste instantie zal het contact van ouders
met de school via de afdelingsleiders lopen. Zij
zijn immers de personen die het meeste van de
leerlingen weten. Ondanks dat blijft het altijd
mogelijk om met mij een afspraak te maken.

Bovenbouw vmbo theorie
Wil van den Buijs, afdelingsleider vmbo-t, Bernice Ouwerling, leerling t-4, Gea van Dijk, decaan

van havo en vwo. Je blijft een beetje op
je eigen terrein. In de praktijklokalen van
vmbo basis en kader is Bernice zelfs nog
nooit geweest. Het Pax Christi College is
een gemoedelijke school.

In de derde wordt het serieus

Alle opties open houden
Bernice Ouwerling zit in de vierde klas van
vmbo-t. De ‘t’ staat voor ‘theoretisch’. Bernice
heeft dan wel gekozen voor de sector zorg & welzijn, maar ze krijgt geen beroepsgerichte vakken,
alleen algemeen vormende. Zo houdt ze meer
opties open. Ze vindt het zo fijn op school dat ze
nog een paar jaar langer wil blijven: op de havo.
Dat kan op het Pax Christi College, als je gemiddelde goed is en je ook een goed advies krijgt.

Een eigen vleugel
Bernice vond het wel spannend om van het
Juniorcollege Druten naar de hoofdvestiging
te gaan. Je voelt je klein, zegt ze. Maar in een
paar dagen was ze gewend. Het hoofdgebouw
is dan wel groot, maar het vmbo heeft een
eigen vleugel. Ook de pauzes zijn gescheiden

De lesstof is in de derde klas niet heel veel
anders. Wel is het ineens een heel stuk serieuzer.
Meer huiswerk, meer proefwerken en die tellen ook al mee voor het examen. Maar dat wist
Bernice ook wel, want daar hebben ze het in de
tweede over gehad. Nu ze in de vierde zit, is het
vooral veel herhalen. Niet zo heel veel nieuwe
dingen meer. Constant oefenen en voorbereiden
op het examen.

volgen, dan kies je voor de havo. Maar lijkt het je
beter om alvast met het beroep in aanraking te
komen, dan kun je beter naar het roc. De decaan
helpt je bij die beslissing. Op de havo krijg je wel
te maken met meer studiedruk. Daar moet je
tegen kunnen. En er wordt meer zelfstandigheid
van je verwacht, denkt Bernice. Maar dat denkt
ze ook wel aan te kunnen.

Bij jezelf te rade
Je gaat gewoon goed bij jezelf te rade. Als je het
prettig vindt om algemeen vormende vakken te

Daar staan de computers en daar kun je zelf of
in groepjes aan het werk. Soms zit er nog een
klas. Dan zijn er dus ook twee docenten. Handig
voor als je een vraag hebt en je eigen docent
even bezig is met een klasgenoot.
Rondom de leerpleinen liggen de lokalen. Je kijkt
bij elkaar door de ramen naar binnen. Alleen
voor de vaklokalen voor bijvoorbeeld science,
biologie, scheikunde of verzorging ga je naar
boven.’

Er is veel mogelijk
Bernice maakt zich wel een beetje zorgen over
het gemiddelde cijfer dat ze nodig heeft om door
te mogen gaan naar de havo. Ze staat net iets
aan de lage kant. Maar de school kijkt naar het
individu en dan is er veel mogelijk. Een cijfer
is ook weer niet zaligmakend. Individuele aandacht, dat is pas belangrijk.

Roc of havo
De belangrijkste keuze maak je van klas drie
naar vier. In de derde heb je meer verplichte vakken, negen of tien in totaal. In de vierde laat je
vakken vallen, maar kun je een extra vak kiezen
om door te kunnen gaan naar de havo. Dat is wat
Bernice dus wil. Ze wil iets met kinderen gaan
doen, als pedagogisch medewerker, en dat zou
ze ook op het roc kunnen leren. Vanuit het roc
kan ze ook altijd nog naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Daar hoef je niet eerst een havodiploma voor te hebben.

Suze Tomlow (vmbo theorie) en Henri Rouhof (vmbo basis en kader) afdelingsleiders Junior College Druten

Stap voor stap

Hoe overleef ik de pax?

Telefoon: 0487 51 24 03

‘Hoe leer je nou het beste? En hoe ga je goed met
je klasgenoten om? Dat leer je bij ons in de lessen ‘Hoe overleef ik de Pax?’. Die lessen krijg je
van je mentor en je leert er studievaardigheden
en sociale vaardigheden.
In ons gebouw heeft ieder niveau een eigen afdeling. Je zit eigenlijk in een klein schooltje in een
grotere school. Je maakt nieuwe vrienden en
vriendinnen in de klas. Maar als de bel gaat voor
de pauze pak je ook zo je oude leventje weer op.’

E-mail: info@paxchristicollege.nl

Leren op het leerplein

www.paxchristicollege.nl

‘Ons gebouw is heel erg geschikt om goed in te
kunnen leren. Iedere afdeling heeft een leerplein.

Pax Christi College
Mr. van Coothstraat 34, Druten
Postadres: Postbus 16
6650 AA Druten

‘Het is altijd duidelijk wat je moet doen. Dat vertelt je docent, maar je krijgt ook een lesbrief. Zo
werk je stap voor stap naar je doel. De lesbrieven
en de planning vind je op Teletop. Daar kun je
ook thuis op kijken. Je kunt alles vragen en als je
docent een keer ziek is dan zorgt de onderwijsassistent ervoor dat de les toch doorgaat. In de les
begin je ook alvast met je huiswerk. Als je meer
kunt dan krijg je leerstof die moeilijker is. En als
je echt naar een hoger niveau kunt en wilt, dan
proberen we dat uit.’

Altijd leuke kinderen
‘We hebben altijd leuke kinderen hier op school.
Maar soms is er toch wat ruzie. Als het nodig is
bellen we meteen je ouders. Dan weten zij al wat
er is gebeurd als je thuiskomt. Wij begrijpen ook
wel dat je niet meer wilt dat je ouders aan de
poort staan. Maar je ouders mogen altijd bellen,
mailen of langskomen.’

Nikki Mulders, Lobke Willems en Indy van Beek

Er verandert niet zoveel
De pauze, antwoordt Nikki Mulders uit klas D2f spontaan. De vraag was wat ze het leukst vindt op het Junior
College in Druten. Het is dus erg gezellig op school,. ‘Hoe
leraren lesgeven’ komt gelukkig op de tweede plaats.
Haar geschiedenisleraar, bijvoorbeeld, kan erg mooi verhalen vertellen.
Net als Nikki waren Lobke Willems en Indy van Beek
(allebei D2d) toe aan het voortgezet onderwijs toen ze
op het Pax Christi College kwamen. Groep 8 werd een
beetje saai met al die jongere kinderen op school. ‘Het
is hier groter en leuker met meer kinderen van je eigen
leeftijd’, zegt Lobke, ‘Maar eigenlijk verandert er niet
zoveel. Je merkt er niet veel van.’
Indy: ‘Zo heel groot is het ook weer niet. Je went wel aan
al die lokalen. En als je een leraar niet zo leuk vindt, dan
heb je hem ten minste niet de hele dag.’ Indy vindt het
een voordeel om in een klas te zitten met kinderen met
ongeveer hetzelfde niveau. ‘Dan kun je sneller werken.’
Lobke en Indy zijn graag met beeldende vakken bezig:
tekenen en knutselen.
Nikki was op de basisschool niet zo goed in rekenen.
Maar nu heeft ze voor wiskunde een 10 op het rapport.
‘Rekenen op de basisschool was anders. Wiskunde is niet
alleen sommetjes.’
Een tip van Nikki: ‘Wees niet bang.
Pesten gebeurt hier niet. Ook niet
bij kinderen die op de basisschool worden gepest en
als de kinderen die pesten
ook hier op school komen.
Die verspreiden zich toch
door de hele school.’
* Nikki ontbreekt op de foto.

Juniorcollege West Maas en waal havo / vwo

Juniorcollege Druten havo vwo
Michel Vermeulen, afdelingsleider havo/vwo Junior College Druten

Hier word je gezien
‘Het liefst zou ik jullie allemaal bij je naam noemen als je ’s ochtends binnenkomt. Dat lukt nog
niet bij alle driehonderd havo- en vwo-leerlingen.
Maar ik wil ermee zeggen dat je hier op school
meetelt en gezien wordt. School is belangrijk,
maar de dingen eromheen ook. Als je ongelukkig
bent dan merken we dat aan je prestaties.’

Leren op je eigen niveau
‘Plezier in school is belangrijk. En daar hoort bij
dat je presteert op je eigen niveau. Wij plaatsen je naar het hoogste advies. Dus als je een
havo-advies hebt, kom je in een havo/vwo-klas.
Waarschijnlijk zit je daar dan wel goed, hoewel
je na de Kerst of aan het eind van het jaar altijd
nog naar het vwo kan. Daar moet je je dan wel
heel erg voor inzetten. Met een vwo-advies kom
je direct in een vwo-klas.
Havo- en vwo-leerlingen zijn verschillend.
Leerlingen op het vwo stellen andere vragen, ze
hebben een ander tempo, ze werken zelfstandiger. Als havist heb je meer behoefte aan structuur. Dan houden we beter in de gaten of je
bijvoorbeeld je huiswerk maakt. Vwo-leerlingen
zijn meer gedreven en hebben soms aan een half
woord genoeg om aan de slag te gaan. Je kunt dat
aanleren, maar het moet ook in je zitten.’

Wij zijn Cultuurschool geworden en daarom
gaan we meer toneel- en dramalessen geven.
Volgend schooljaar starten we een “blazersklas”.
In plaats van muziekles krijg je daar de kans een
blaasinstrument te leren bespelen.’

Een warm nest
‘Onze school is veilig. Als er wordt gepest, grijpen
we meteen in. We zorgen er ook zoveel mogelijk
voor dat je bij kinderen van jouw basisschool
in de klas komt. Tenzij je dat liever niet wilt. In
ieder geval kun je altijd wel in een groepje naar
school fietsen.
Het belangrijkste is om een fijne tijd te hebben
op school. Voel je vrij om vragen te stellen. En
laat ook je ouders maar bellen, mailen of langskomen als ze dat willen. Wij willen dat de school
voelt als een warm nest.’

Job van de Klok

Rob van de Wiel, afdelingsleider havo/vwo Junior College West Maas en Waal:

Jezelf blijven

Niet meteen een grote stap

Gewoon jezelf blijven, je maakt snel genoeg vrienden.
Dat is de tip van Job van de Klok uit klas D1g. Job is dit
schooljaar met negen kinderen van zijn basisschool op
het Junior College in Druten begonnen. Zeven van hen
zitten bij hem in de klas.
Job had van tevoren wel de verhalen gehoord over
duwen op de trap. ‘Dat gebeurt ook wel een beetje, maar
het valt wel mee’, zegt hij. ‘Het is hier wel veel groter.
Ik was bang dat ik steeds bij de verkeerde lokalen zou
staan. Maar als je goed op het rooster kijkt, dan lukt het
best.’ En nog een goede tip: ‘Als je iets niet weet, gewoon
vragen.’
Op de basisschool was Job goed in gym en rekenen en
dat is nog steeds zo, zegt hij. ‘Ook al is rekenen nu wiskunde geworden, met meer grafieken en minder sommen.’ Er zijn meer toetsen, maar ook daar ziet Job het
voordeel van in: ‘Dan heb je meer kans om een
laag cijfer goed te maken.’

‘Het voordeel van ons Junior College is dat je niet
meteen de stap hoeft te maken naar het grote
gebouw met leerlingen van veertien tot achttien jaar
en dat je dicht bij huis naar de middelbare school
kunt. Het is een kleine school met 340 leerlingen. Of
je nu op het vmbo, havo, atheneum of gymnasium
zit, door de kleinschaligheid voel jij je snel thuis en
ga je met plezier naar school.
Bovendien maak je voor de zomervakantie al kennis
met je mentor en je klasgenoten. Tijdens de introductieweek, direct na de zomervakantie, besteedt je
mentor extra aandacht aan groepsvorming en leer je
elkaar nog beter kennen.’

Je kunt ‘excelleren’
‘Met vijftien vakken is niet iedereen overal even
goed in. Als je ergens heel goed in bent, dan kun
je “excelleren”. Dat betekent dat je extra lesstof
krijgt en in dat vak verder kunt komen dan je
klasgenoten. Dit geldt voor zowel havo als vwo.

Taal, rekenen en wiskunde zijn
belangrijk
‘Je krijgt in de eerste klas veel lesuren Nederlands,
Engels en wiskunde. Bovendien krijg je ook nog
echte rekenlessen. Taal, wiskunde en rekenen
zijn belangrijk daarom besteden we er
bij ons op school extra aandacht
aan. Daarnaast krijg je: Frans,
geschiedenis, aardrijkskunde,
levensbeschouwing, biologie, techniek, beeldende
vorming, muziek, drama,
lichamelijke opvoeding
en studieles.
In de studieles wordt
veel aandacht besteed
aan vaardigheden om je
studie zo goed mogelijk

Juniorcollege West Maas en waal vmbo
Nicolette Di Giulio, afdelingsleider vmbo
Junior College Beneden Leeuwen

Wij waren ook niet superdapper

‘Tegen jullie ouders zeg ik altijd: het Junior
College staat op vier pootjes. Het eerste pootje
zijn de lessen. Daarvoor kom je naar school. Het
tweede pootje is de zorg. Wij willen dat je het fijn
vindt op school, zodat je prettig kunt leren. Het
derde pootje is de gezelligheid. We hebben veel
leuke activiteiten buiten de les. En wij als volwassenen werken hier iedere dag met heel veel
plezier. Dat is het vierde pootje.’

Veilige plek in de pauze
‘De conciërges zijn heel belangrijk. Zij zorgen
voor een fijne en veilige plek in de pauze. De
onderwijsassistenten zorgen ervoor dat een les
altijd doorgaat, ook als een docent ziek is. Wij
willen alle tijd die er is om te leren goed gebruiken. Daarom letten we streng op te laat komen
en ziekmeldingen.’

Je volgt je eigen weg
‘Bij elke rapportvergadering bekijken we of je
naar een hoger niveau kan. Maar dat gebeurt
alleen als je dat zelf wilt. Het belangrijkste is dat
je de weg volgt die bij jou en jouw talenten past.
Uiteindelijk kom je wel waar je wezen moet.

Iedereen heeft vaardigheden
‘Als je basis of kader doet, werk je niet de hele
dag met je hoofd. Dan kun je juist andere dingen
goed. Dat zien we tijdens de Scapino-dagen in
de tweede klas. Daarvoor werken alle leerlingen
van alle niveaus samen. Ook het Junior College in
Druten doet mee.

Je krijgt een
middag de
tijd om een
dans- en toneelvoorstelling voor te
bereiden. Die wordt ’s avonds
opgevoerd. Je zorgt ook zelf voor kleding. Daar
komen je praktische en misschien wel artistieke
vaardigheden goed van pas. Dan heb je misschien aan een half woord genoeg. Samenwerken
gaat tijdens de Scapino-dagen altijd heel goed.’

Steuntje in de rug
‘Het kan zijn dat je een steuntje in de rug kunt
gebruiken, bijvoorbeeld bij taal of rekenen. Die
hulp kunnen we meteen geven, want daar hebben we speciaal iemand voor op school. We zijn
daar goed in en daar zijn we best trots op.’

Leuke dingen horen erbij
‘De leuke dingen horen er natuurlijk ook bij,
zoals de zwemavond en het schoolfeest. En
volgens de enquête zijn de brugklassen van
dit jaar heel tevreden over onze school!’

Zelfstandig leren op het leerplein
‘We hebben op school ook een leerplein. Je werkt er
zelfstandig of samen in groepjes. Dit doe je aan de
hand van een lesbrief. En dan staat alles nog eens
in de planner, in Teletop, zodat je thuis weet wat je
moet doen. Op het leerplein heeft de docent tevens
de tijd om je individueel te helpen.’

De mentor: óók voor je ouders
‘Onze school is veilig, warm en sfeervol en we hebben ook veel activiteiten buiten de les, zoals de
zwemavond, de toneelavond en de diverse muziekavonden.
Onze leerlingen zijn tevreden over hun mentor. Zij
zijn er voor jou en je klasgenoten, maar ook voor je
ouders. Die kunnen binnenlopen, bellen of mailen.
Laat hen daar maar gebruik van maken. Tot ziens!’

Tijd over voor leuke dingen
Geschiedenis scoort hoog bij Jord van Rossum en Aniek
van Leur uit klas 1G van het Junior College in Beneden
Leeuwen. Jord vond geschiedenis op de basisschool al
een leuk vak, maar Aniek vond het toen saai. Nu dus niet
meer en dat heeft veel te maken met de aardige leraar.
Aniek: ‘Op de basisschool was het ook simpeler. Je gaat
hier dieper op de stof in en dat maakt het leuker.’
Jord en Aniek hebben het allebei naar hun zin op school.
Jord: ‘Omdat het een kleine school is. In de aula is het
wel druk, maar je bent niet met duizenden.’ Hun klas
heeft de school in een enquête een 7,6 gegeven. Dat is
vrij hoog, want dat cijfer schommelt meestal rond de 7.
Het huiswerk valt Aniek wel een beetje tegen. Ze had
niet gedacht dat het zo veel was. Jord vindt het huiswerk niet heel veel en heeft het snel af. Voor veel kinderen is het planboekje handig, maar Jord en Aniek vinden
dat een beetje dubbelop met hun agenda. Aniek neemt
eerst even pauze als ze thuiskomt uit school en
maakt daarna meteen het maakwerk. ‘Dan is dat vast af,
want je krijgt iedere dag
iets nieuws. Daarna ga
ik leren. Zo houd ik
ook tijd over voor
leuke dingen.’

Bovenbouw havo / vwo
Maud de Kok en Iris Speelman

School op vier ‘pootjes’

te laten verlopen. Het leren plannen is daar een
onderdeel van.
In de vwo-klas krijg je naast deze 15 vakken ook
Latijn. In 2 gymnasium komt daar het vak Grieks bij.
Bij het vak drama leer je om je vrij te voelen voor
een groep. Dat komt goed van pas als je een spreekbeurt of een presentatie moet doen. Misschien kom
je ook nog tot de ontdekking dat je acteertalent
hebt. Onze kerstviering en toneelvoorstelling zijn
dan prachtige gelegenheden om dat talent te laten
zien.’

Jord van Rossum en Aniek van Leur

De hele school is leuk, vindt Iris Speelman uit klas W1C
van het Junior College in Beneden Leeuwen. De vakken
zijn ook leuk, vooral als je er beter in wordt. Wiskunde,
bijvoorbeeld, daar was ze eerst niet goed in. ‘Maar nu
wel, want mijn moeder helpt mij altijd.’
Tekenen en knutselen heet hier beeldende vorming, vertelt Maud de Kok, ook uit W1C. ‘Het verschil is dat je hier
meer theorie krijgt, meer uitleg. Dan leer je meer.’
Je hoeft nergens van te schrikken, zegt Iris. ‘De school is
zoals iedereen vertelt. Soms word je gewaarschuwd voor
docenten, maar die vallen dan toch mee.’
Maud: ‘Lokalen zoeken, dat komt allemaal vanzelf wel.
En al die verschillende docenten: als je in het begin de
naam niet weet, kun je ook gewoon meneer of mevrouw
zeggen. Wij waren ook niet superdapper, maar het valt
wel mee.’
Een voordeel van verschillende lokalen is dat je niet langer dan een uurtje hoeft stil te zitten. Iris: ‘Op de basisschool heb je een vaste plaats en kijk je iedere dag tegen
hetzelfde lokaal aan. Hier kun je tussendoor even bewegen als je naar een ander lokaal loopt.’

Thijs Blijdenstein, afdelingsleider havo boven-
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Blazersklas
Vanaf komend schooljaar kunnen eerstejaars
van havo en vwo in Druten kiezen voor een
gewone muziekles of het leren spelen van een

bouw en Bente van de Boom (V5c, atheneum)

Colleges op de universiteit
Iedere vrijdag stapt Bente van den Boom uit klas
V5c in de bus en volgt ze de hele dag colleges op de
universiteit. Dat doet ze omdat ze een ‘versterkt’
programma volgt in bètavakken. Dat kan op het Pax
Christi College. En als je erg goed bent in bijvoorbeeld natuurkunde, kan het ook zomaar gebeuren
dat je op excursie gaat naar de deeltjesversneller in
Cern. Of dat je in een ‘netwerk’ komt met hoogleraren.

blaasinstrument. Voor de drie jaar durende
blazersklas betalen ze zo’n 25 euro per maand.

Profielwerkstuk

Hiervoor krijgen ze twee uur les in de week én

Als je havo of vwo doet, kies je in de bovenbouw een
‘profiel’. Bente heeft gekozen voor natuur & gezondheid, want ze wil misschien iets in medische richting gaan doen. Je maakt ook een ‘profielwerkstuk’.
Daar werk je met z’n tweeën zelfstandig aan. De
profielwerkstukken van het Pax winnen soms landelijke prijzen. Je kunt er je ambitie helemaal in kwijt.

een instrument in bruikleen: een
dwarsfluit, een klarinet, een
saxofoon, een hoorn, en
tuba of een trombone.
Als de klas een
succes wordt,
wordt het project
uitgebreid naar
het vmbo.

Ambitie
Ambitie is belangrijk. Dat vindt ook Bente. Zij wil
meer dan een 6. Als je goede cijfers haalt dan ben je
geen nerd, maar dan ben je gewoon goed bezig. Je
mag best trots zijn op goede resultaten.

Keuzevakken en Cultuurschool
Naast de verplichte vakken doe je in de bovenbouw
twee keuzevakken. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor
Spaans, filosofie, informatica, muziek of nog een
ander vak. Je kunt daar ook examen in doen. Bente
heeft gekozen voor beeldende vorming. Het Pax is
ook een Cultuurschool. Ieder jaar is er Pax Pop, de

Classic Night, het
examenconcert en een
schooltoneelvoorstelling. Maar cultuur zit
niet alleen in creatieve vakken. Cultuur kan ook
zitten in biologie en aardrijkskunde. Bijvoorbeeld in
het ‘Zo wil ik wonen-project’, dat gaat om de herinrichting van de uiterwaarden. Of in ‘Kennis van
land en volk’ bij de moderne vreemde talen.

Leerlingenraad
Bente is voorzitter van de leerlingenraad. De leerlingen in de raad hebben ervoor gezorgd dat er meer
spiegels zijn gekomen in de kleedkamers bij de
gymzaal. Ze doen vrolijke dingen rond sinterklaas
en valentijn, maar verkopen ook cakejes voor het
goede doel. Zij adviseren over het opfleuren van de
school en zitten daarvoor zelfs met de architect aan
tafel.

Tip van Bente
Kies je school onafhankelijk van je vrienden. Bekijk
alle opties en kies iets dat aansluit bij wat je zoekt.
Bijvoorbeeld lessen volgen op de universiteit. En kies
een school die geen straf is om naar toe te gaan.

