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Jaarverslag 2014-2015 – Ouderraad Erasmiaans Gymnasium 
 
Inleiding 
Elk jaar organiseert de Ouderraad (OR) aan het begin van het schooljaar een 
Jaarvergadering waarin onder meer verantwoording wordt afgelegd over de 
werkzaamheden in het afgelopen schooljaar en over het beheer van de middelen van de 
Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium. Deze middelen worden gevormd door  
jaarlijkse, vrijwillige bijdragen van ouders.   
Om inzicht te verschaffen in de activiteiten en het gevoerde beleid, stelt de secretaris 
een jaarverslag op, dat in de Jaarvergadering definitief wordt vastgesteld.   
Het verslag over het schooljaar 2014-2015 treft u hieronder aan.  
 
Nieuwe thema’s/activiteiten in schooljaar 2014-2015 
 
Internationalisering 
Zoals vorig jaar voorgenomen, hebben wij ons het afgelopen jaar met de schoolleiding 
bezonnen op mogelijkheden om meer werk te maken van activiteiten in het kader van 
internationalisering. Dit heeft ertoe geleid dat mevrouw Accensi, lerares Duits, hiervoor 
een coördinerende rol is gaan vervullen. Wij hopen en verwachten dat niet alleen de 
bestaande activiteiten hier baat bij zullen hebben, maar ook dat hierdoor nieuwe 
initiatieven een kans zullen krijgen. Wij vinden het daarbij van belang dat aanbod van 
buitenlandse universiteiten meer (gericht) onder de aandacht wordt gebracht.  
 
Snuffelstages 
Vorig jaar namen wij ons voor om eendaagse ‘snuffelstages’ aan te bieden aan de 
vijfdejaars via de contacten met ouders die meewerken aan de avond voor 
beroepenvoorlichting.  Enkele tientallen ouders bleken hiertoe bereid.  Het matchen van 
de behoefte van de leerlingen met het aanbod aan verschillende stages bleek een 
intensieve opgave, maar was uiteindelijk wel succesvol. Uiteindelijk hebben 36 
leerlingen hierdoor stage kunnen lopen. Wij zijn de ouders die hieraan meegewerkt 
hebben zeer erkentelijk. Wij hopen hier in het schooljaar 2015-2016 een vervolg aan te 
kunnen geven.   
 
Vergaderingen, contacten met schoolleiding 
Het afgelopen schooljaar zijn wij als OR tien maal in vergadering bijeen gekomen. Acht 
maal was dat samen met de schoolleiding, vertegenwoordigd door de conrector. Bij die 
vergaderingen was in de regel ook één van de drie vertegenwoordigers van de 
oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR) aanwezig. De reguliere 
vergaderingen van de OR zijn gepland aansluitend op die van de MR. Nieuw dit jaar was 
dat in deze MR-vergaderingen telkens ook een OR-lid als toehoorder aanwezig was. Dat 
is wederzijds goed bevallen, gelet op de constructieve uitwisseling van informatie die 
hiervan het gevolg was. Wij zullen deze praktijk dan ook continueren.  De twee 
vergaderingen zonder de schoolleiding waren aan het begin en het eind van het 
schooljaar en stonden in het teken van respectievelijk jaarplanning en evaluatie. Zoals 
gebruikelijk ging het nieuw benoemde RGB-bestuur in op onze uitnodiging om zich 
tijdens een OR-vergadering aan ons voor te stellen en zijn plannen aan ons kenbaar te 
maken. Dit gelet op het feit dat de RGB jaarlijks subsidie ontvangt van de OR in verband 
met het organiseren van bepaalde activiteiten.  
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Overigens waren er ook buiten de vergaderingen veel waardevolle contacten vanuit de 
OR met de schoolleiding en ook de jaarleiders, vooral gelet op de klankbordfunctie die 
de OR vervult.      
 
Afscheid OR-lid, werving nieuwe leden 
Aan het eind van het schooljaar namen wij afscheid van Susanne Meeuwis. Zij had er een 
termijn van zes jaar op zitten, de maximale zittingsduur voor een OR-lid (2 x 3 jaar).  
Met maar liefs vier kinderen op het Erasmiaans, was zij zeer betrokken bij alles wat zich 
op de school afspeelde en vervulde zij de klankbordfunctie met verve.  
Susanne’s toewijding en persoonlijke inbreng was groot. Zij heeft in al die jaren een 
onmisbare bijdrage geleverd aan het werk van de OR, waarvoor wij haar zeer dankbaar 
zijn.   
Gelet op het feit dat in de zomer van 2016 drie leden de OR zullen verlaten, waaronder 
de voorzitter en de secretaris, zijn met verschillende kandidaat OR-leden oriënterende 
gesprekken gevoerd. Dit moet in ieder geval begin volgend schooljaar leiden tot de 
benoeming van twee nieuwe leden. Ook is met het oog op een goede 
overdracht/overgang afgesproken dat Onno Steenbeek en Gracia Manders aan het eind 
van volgend schooljaar de functie van voorzitter en secretaris zullen gaan vervullen.   
 
Reguliere activiteiten 
De volgende activiteiten die het afgelopen jaar plaats vonden, worden aangeduid als 
“reguliere activiteiten”. Deze activiteiten keren elk jaar terug en de OR is hierbij altijd 
aanwezig en vervult een actieve rol.  
 
Voorlichtingsavonden voor ouders eerste en tweede klassen 
Vonden plaats in september. OR is hierbij aanwezig, vooral met het oog op de werving 
van klassenouders voor de klassen 1 en 2 en voor het vergaren van oudergegevens voor 
het digitale ouderbestand (bij de ouders van de eerste klassen). 
Daaropvolgend organiseerde de OR een voorlichtingsavond voor degenen die zich als 
klassenouders hebben aangemeld.  
 
Open Dag voor aankomende leerlingen 
Werd gehouden begin februari, op een zaterdagochtend, voor het beantwoorden van 
informatievragen van en het leggen van contacten met ouders van aankomende 
leerlingen. De opkomst was, zoals gebruikelijk, erg groot. 
 
Thema-avond 
Vond plaats op 4 maart. Twee medewerkers van Stichting HALT gingen in op ervaringen 
van jeugdigen met groepsdruk. De aanwezige ouders bespraken in groepjes voorgelegde 
casussen. Met daarna telkens een plenaire uitwisseling waarbij HALT uitleg gaf over 
verschillende opvoedstijlen. De opkomst van de ouders viel enigszins tegen, maar dit 
had waarschijnlijk te maken met de timing van de thema-avond, net na de 
krokusvakantie in een periode dat er al veel andere activiteiten op school waren (info 
avonden, oudercursussen). De thema avond wordt daarom vanaf het volgende jaar naar 
een ander moment in het schooljaar verplaatst.  
 
Beroepenvoorlichting voor vijfdeklassers 
Vond plaats op 12 mei.  Al weer voor de vijfde keer georganiseerd door de OR, in goede 
samenwerking met de decanen. Door de OR benaderde ouders van leerlingen vertelden 
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over ervaringen met hun studies en hun verdere loopbaan en de keuzen die zij daarbij 
gemaakt hadden. 
Nieuw dit jaar was dat voor elk van de drie sessies voor respectieveljk alpha, bèta en 
gamma studies (met twee gespreksrondes) nu ook een jonge, nog studerende ex-
Erasmiaan was uitgenodigd om over zijn/haar ervaringen te vertellen.  De bevindingen 
van de ouders en de leerlingen waren positief.  
 
Inauguratie van de aankomende leerlingen 
Op 10 juni in de Arminiuskerk en daarna op school. Gelukkig stond de organisatie het 
toe dat wij hier dit jaar weer bij aanwezig konden zijn. Met een kort praatje van de 
voorzitter stelde de OR zich voor aan de aanwezige ouders. Ook waren wij met een 
aantal leden aanwezig en aanspreekbaar tijdens het uitserveren van een drankje en een 
hapje om ouders en aankomende leerlingen welkom te heten.  
 
Diploma-uitreiking zesdeklassers 
Op 4 juli, voor de tweede maal in successie in De Doelen (voorheen in de Arminiuskerk). 
Met in het eerste, plenaire deel in de grote zaal, een korte toespraak van de voorzitter. 
Met daarin naast de gebruikelijke felicitaties en een vertolking van het gevoel van trots 
bij alle aanwezige ouders, ook nog een kritische noot. Deze had betrekkinig op de 
opgelegde regelgeving die het scholen erg moeilijk maakt nog een eigen toelatingsbeleid 
te voeren dat recht doet aan het profiel van de school. Hierbij  doelend op een groot 
aantal ouders en kinderen dat nu al enkele jaren achtereen geconfronteerd wordt met 
uitloting, ondanks dat het feit dat sommige van de uitgelote kinderen zeer gemotiveerd 
zijn om bij het Erasmiaans te komen.  
Na het plenaire gedeelte verdeelden de aanwezigen zich over twee zalen. Daarin werd 
aan alle geslaagden hun diploma uitgereikt, waarbij de mentoren van de zesdeklassers 
korte toespraakjes hielden. Hierbij overhandigde een OR-lid aan elke geslaagde een 
gedenkpenning met ingegraveerde tekst, een traditioneel geschenk van de OR aan het 
eind van de schoolperiode.  
 
Eindejaarsborrel 
Op de laatste schooldag, na afloop van de promotieplechtigheid in de Laurenskerk.  
Het is traditie dat de OR deze borrel aanbiedt, als dank voor alle inzet in het afgelopen 
schooljaar, aan de school – en sinds vorig jaar ook de oudergeleding van de MR.  
Zoals altijd ook deze keer weer druk bezocht en een goede gelegenheid om in een 
informele setting contact te hebben met medewerkers en docenten van de school.  
 
Klassenouders 
Om ouders meer actief bij de school te betrekken, is het klassenouderschap een 
belangrijk middel. Ouders geven hier invulling aan, in afstemming met mentoren. De OR 
speelt hierbij een stimulerende en ook een – samen met de jaarleiders- coördinerende 
rol. Ook stelt de OR, aanvullend op het budget van de school, subsidie beschikbaar voor 
buitenschoolse activiteiten. Klassenouderschap houdt in principe op na de tweede klas.  
Omdat soms enthousiaste ouders ook in de derde klas nog actief zijn, biedt de OR ook 
ook aan hen de mogelijkheid om bij de OR subsidie te vragen voor een buitenschoolse 
activiteit (met een maximum van 10 Euro per kind). Ook mentoren kunnen hiervoor een 
verzoek indienen.   
Uiteindelijk is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door alle tweede en derde 
klassen.  Met als kanttekening hierbij dat voor de derde klassen aan het eind van het 
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schooljaar besloten is om het nog niet bestede deel van het budget op verzoek van de 
jaarleider te gebruiken om (een deel van) de kosten te betalen van een gezamenlijk uitje 
voor alle derde klassen, te weten een sportieve dag aan het Veerse Meer.  
Op 12 februari is nog een evaluatiebijeenkomst op school gehouden, waarbij een deel 
van de OR en de mentoren en de betrokken jaarleiders met de uitgenodigde 
klassenouders een uitwisseling hadden over de opgedane ervaringen.  
 
Nieuwsbrieven  
Dit jaar heeft de OR, net als vorig jaar, twee nieuwsbrieven uitgebracht. Deze zijn deels 
te beschouwen als een vervanging van de Acta Diurna, het informatieblad voor de 
ouders dat voorheen twee keer per jaar uit kwam, vooral dankzij de inzet van voormalig 
rector Paul Scharff. Met daarbij de kanttekening dat de schoolleiding heeft toegezegd via 
de website de nieuwsberichten over actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen te 
intensiveren.  
 
Spreken in het openbaar/leren presenteren 
Onder deze noemers loopt al weer enkele jaren een project van de OR dat nu in een fase 
is gekomen dat de school het goeddeels heeft overgenomen door bepaalde activiteiten 
een onderdeel te laten worden van het curriculum.  Hierover is de OR nog in gesprek 
met de betrokken jaarleiders. Uitgangspunt is een doorlopende leerlijn te krijgen van de 
tweede tot en met de vierde klas.  
De OR heeft tot op heden financieel bijgedragen in verband met de kosten van een 
professionele coach die is ingezet om leerlingen presentatietechnieken bij te brengen.  
 
Contact met Curatorium 
Het Curatorium is een adviserend orgaan voor de schoolleiding, dat bovendien beschikt 
over een bescheiden vermogen waarvan de jaarlijkse rente besteed kan worden aan 
projecten die het Erasmiaans Gymnasium ten goede komen. Zo is de afgelopen jaren 
geld besteed aan een project dat beoogt achtstegroepers op scholen in 
achterstandswijken, die vaak door hun thuissituatie ongewild achterstanden hebben 
opgelopen, extra ondersteuning te bieden, om zo de kans te vergroten om toegelaten te 
worden tot de school/opleiding die past bij hun niveau. Voorts wordt dankzij het 
Curatorium nu al weer enkele jaren de mogelijkheid geboden van twee weken Summer 
School in Oxford aan twee daarvoor geselecteerde Erasmianen/vijfdeklassers. 
De OR heeft contact gelegd met het Curatorium, onder andere om na te gaan of de OR en 
het Curatorium gezamenlijk iets zouden kunnen ondernemen.  
 
Afscheid van Paul Scharff 
Op 29 mei is officieel afscheid genomen van Paul Scharff als rector van het Erasmiaans.  
Bij die gelegenheid is Paul door diverse personen toegesproken, waaronder ook de 
voorzitter van de OR. Paul heeft vanaf het begin veel voor de OR betekend, omdat hij 
duidelijk liet blijken dat hij vond dat de school en de ouders een gemeenschappelijk 
belang hadden om het beste uit de kinderen/leerlingen te halen.  
Dit vertaalde zich in een constructieve samenwerking gedurende de zes jaar dat hij 
rector was, waarbij hij niet schuwde om als hij dat nodig vond een kritisch geluid te 
laten horen. Die kritische blik in combinatie met zijn oprechte passie voor het onderwijs, 
in het blijven zoeken naar datgene wat echt iets toevoegt, is de indruk die Paul bij velen 
heeft achter gelaten en waarvan het Erasmiaans de vruchten heeft mogen plukken.  
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Subsidie vanuit Fonds Ouderraad 
De OR (als bestuur van de Stichting Erasmiaans Gymnasium Rotterdam) beheert het 
Fonds Stichting Ouderraad, dat gevormd wordt door vrijwillige bijdragen van ouders.  
Elk jaar stelt de OR uit dit fonds geld beschikbaar aan de school, de RGB of 
(klassen)ouders.  
Een uitgebreide toelichting op de inkomsten en uitgaven wordt jaarlijks gegeven tijdens 
de Jaarvergadering in oktober, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.  
In aanvulling op wat hierboven al is vermeld over financiële bijdragen van de OR, nog 
een opsomming waaruit blijkt waaraan de OR financieel heeft bijgedragen:  

- Bijdragen in de kosten van uitgaven van de school die in principe niet uit het 
reguliere budget van de school kunnen worden betaald: aanschaf alcoholsniffers, 
aanschaf boeken Engelse sectie, organisatie Dag van de Literatuur, kosten bus in 
verband met hockey activiteit; 

- Bijdrage in de drukkosten van Tolle Lege; 
- Kosten BBQ bij sponsorloop RGB; 
- Individuele ondersteuning ouders die wegens omstandigheden niet in staat zijn 

om de volledige kosten van de Romereis voor hun rekening te nemen (de school 
beoordeelt in hoeverre ouders die hiervoor een speciaal verzoek indienen 
hiervoor in aanmerking komen). 

 
Nieuwe activiteiten 
In het schooljaar 2015-2016 zal het thema internationalisering naar verwachting meer 
concrete vormen gaan aannemen. De aandacht van de OR blijft hierop gericht.  Ook zal 
verder gewerkt worden aan de snuffelstages, waarbij wij lering hopen te trekken uit de 
evaluatie van de organisatie hiervan het afgelopen jaar.  
Verder is het voornemen om in samenwerking met het Curatorium één of meer 
activiteiten/bijeenkomsten te organiseren (met medewerking van de TU Delft) onder de 
noemer van ‘filosofie van de techniek’.  
 


