Jaarverslag 2016-2017 – 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 2016-2017 treft u hieronder aan.
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 rector Jacques van
Hoof. De reguliere vergaderingen van de OR vonden dit jaar steeds twee weken
voorafgaand aan de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR) plaats. De
gedachte daarbij was om met de schoolleiding efficiënter op actuele zaken te kunnen
inspelen. Omdat deze planning toch niet zo heel veel heeft toegevoegd, hebben we in
overleg met de schoolleiding besloten om met ingang van het huidige schooljaar de
vergaderingen van de OR, net zoals voorheen, toch weer op dezelfde dag als die van de
MR te houden. Dat blijkt voor iedereen overzichtelijker te zijn.
Net als vorig jaar was in de MR-vergaderingen telkens ook een OR-lid als toehoorder
aanwezig. Dat is wederzijds goed bevallen, gelet op de constructieve uitwisseling van
informatie die hiervan het gevolg was.
De twee vergaderingen van de OR zonder de schoolleiding waren aan het begin en het
eind van het schooljaar en stonden in het teken van respectievelijk jaarplanning en
evaluatie.
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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. De OR heeft het RGB bestuur
gedurende het schooljaar enkele malen met raad en daad terzijde gestaan.
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-leden, werving nieuwe leden
Samenstelling Ouderraad
Volgens de statuten dient de Ouderraad te bestaan uit ten minste zeven ouders van één
of meer leerlingen op school. Elk jaar hebben er ongeveer tien ouders zitting in de OR.
Voor de continuïteit en zoveel mogelijk behoud van ervaring van de leden van de
Ouderraad, wordt er actief gekeken naar wisselingen van ouders in de nabije en verdere
toekomst:
•
•

•

Aan het begin van het afgelopen schooljaar zijn Mijke Withagen en Tadek
Hendrikx de Ouderraad komen versterken.
Aan het einde van het afgelopen schooljaar heeft Nicole Schuring de Ouderraad
verlaten. Wij danken haar voor haar inzet en actieve bijdrage aan de activiteiten
van de Ouderraad. Ze heeft op geslaagde wijze de snuffelstages georganiseerd en
heeft met de organisatie van de brainstorm tijdens de jaarvergadering deze
bijeenkomst, mede door actief contact met ouders, nieuw élan gegeven.
Omdat aan het eind van het huidige schooljaar naar verwachting vier leden
afscheid zullen nemen, is hierop nu al voorbereid. Voor het huidige schooljaar
zijn er inmiddels drie nieuwe ouders bereid gevonden om de Ouderraad te
komen versterken: Christa Lips, Marlica Ligtelijn en Matthijs van Dijk worden op
de jaarvergadering van de OR op 26 oktober 2017 voorgedragen ter benoeming.
De OR bestaat dan uit twaalf leden. Ook met het lustrum van de school in het
vooruitzicht, is dat een geschikt aantal.

Ook dit schooljaar vervult Onno Steenbeek de rol van voorzitter, Jan-Willem Jongbloed
de functie van vice-voorzitter , Anneke Laoh de functie van penningmeester en Gracia
Manders de functie van secretaris van de Ouderraad.
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.
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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 op 29 september een voorlichtingsavond voor
degenen die zich als klassenouders hadden aangemeld. Bij deze bijeenkomst waren
mevrouw Melief (leerjaar 1) en mevrouw Bovenberg (leerjaar 2) aanwezig. Er waren 21
enthousiaste ouders aanwezig. Met elkaar is besproken wat het doel is van het
klassenouderschap, het belang van goed contact met de mentor, het beschikbare budget,
het contact met de andere ouders in de klas en tot slot werden goede tips en ideeën
uitgewisseld voor de daadwerkelijke activiteiten.

Thema-avond
Vond plaats op 23 november.
De online wereld, liefde en seksualiteit, alcohol, drugs, pesten of vriendschap. Hoe zet je
je kind actief en kritisch aan het denken over deze onderwerpen die voor jou als ouder
meestal verboden terrein zijn? Hoe krijg je een kijkje in hun belevingswereld? Dat waren
de onderwerpen van de thema-avond die de Ouderraad op 23 november organiseerde.
De OR had hiervoor Theatergroep PlayBack ingeschakeld. Voor ieder van de ongeveer
200 ouders waren er wel situaties die zij in hun relatie met hun kind herkenden. De
voorstelling was serieus, maar er werd ook gelachen. Na afloop van de voorstelling was
er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een drankje.
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 groot.
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Beroepenvoorlichting voor vijfdeklassers
Vond plaats op 27 maart. Zoals gebruikelijk werd deze avond in samenwerking met de
school georganiseerd. Ook tijdens deze editie gaven 15 ouders in drie groepen een
indruk van hun eigen studiekeuze en de mate waarin deze bepalend was voor hun latere
loopbaan. De studiekeuze van de ouders was zeer divers, van rechten tot
conservatorium, van geneeskunde tot natuurkunde en van economie tot filosofie.
Vragen die langskwamen waren bijvoorbeeld: Heeft u weleens spijt gehad van uw
studiekeuze? Zou u uw eigen kind aanraden om deze studie te volgen? Wanneer kreeg u
een idee van wat u na uw studie wilde gaan doen? Wat was uw eerste betaalde baan en
in hoeverre sloot deze baan aan op uw studie? De bevindingen van de ouders en de
leerlingen waren positief, hoewel de Ouderraad de insteek van de volgende
beroepenvoorlichting avond misschien toch enigszins gaat aanpassen om het nog meer
op de behoeftes van de leerlingen te laten aansluiten.
Snuffelstages
Als 5e jaar Erasmiaan moet je je voorbereiden op keuzes voor een vervolgopleiding of
beroep. Om je voor die keuzes voor te bereiden heeft de Ouderraad in de dagen voor de
meivakantie “snuffelstages” georganiseerd die zoveel mogelijk aansloten op de
interesses van de leerling. Op de dag voor de snuffelstage hebben we de leerlingen een
workshop aangeboden in het schrijven van motivatiebrieven en hoe je jezelf moet
presenteren bij opleidingen en stages.
Zowel de bedrijven en organisaties waar de snuffelstage plaatshad als de workshop
werd aangeboden door ouders van de bovenbouw. Zo bezochten leerlingen het Albert
Schweitzer ziekenhuis, het Erasmus MC, het Maasstadziekenhuis, de Rabobank, Bakker
& Co, Unilever, Pfizer, Qooker, de gemeente Zwijndrecht, Boskalis en TV Rijnmond. We
hebben leuke reacties gehad en willen nogmaals de ouders voor alle inspanningen
bedanken.
Inauguratie van de aankomende leerlingen
Vond plaats in juni in de Arminiuskerk. Helaas kon de Ouderraad ook dit jaar hier geen
acte de présence geven, omdat het programma van de school dat niet toeliet. De
Ouderraad vindt het jammer dat wij niet de gelegenheid kregen om ons kort aan de
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eerstejaars ouders voor te stellen, hen welkom te heten en hen te informeren over de
activiteiten van de Ouderraad.
Diploma-uitreiking zesdeklassers
Op 5 juli, voor de vierde maal in successie in De Doelen. Met in het eerste, plenaire deel
in de grote zaal, een korte toespraak van de voorzitter.
Na het plenaire gedeelte verdeelden de aanwezigen zich over drie 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. Aansluitend werd een borrel aan de geslaagden en hun
ouders aangeboden buiten op het plein van de school.
Eindejaarsborrel
Op 7 juli, 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
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.
Nieuwsbrieven
Dit jaar heeft de OR, net als vorig jaar, twee nieuwsbrieven uitgebracht. Deze worden via
een mailing aan alle ouders toegezonden en zijn ook op de website van de school te
lezen. De school informeert de ouders onder meer via de website over actuele
ontwikkelingen en gebeurtenissen.
Spreken in het openbaar/leren presenteren
Dit schooljaar heeft de OR hier geen rol meer gespeeld, omdat dit project inmiddels
geheel door de school zelf is overgenomen, zoals gepland.
Contact met Curatorium
Het Curatorium is een adviserend orgaan voor de schoolleiding, dat 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
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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.
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 hiervoor 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: thema avond, borrel
diploma uitreiking, beroepeninformatie avond;
- 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).
Internationalisering
Mede op verzoek van de Ouderraad zijn er verschillende goede initiatieven van de grond
gekomen om het internationale profiel van de school te versterken. De nadruk ligt
daarbij op het stimuleren en uitbreiden van digitale uitwisselingen bij de moderne talen,
contact met native speakers, uitwisselingen met buitenlandse scholen, zoals het
Gymnasium am Münsterplatz in Zwitserland. De OR werkt succesvol samen met
mevrouw Accensi, lerares Duits, die voor het project internationalisering een
coördinerende rol is gaan vervullen, en met ondersteuning van diverse docenten van de
verschillende vakken. De Ouderraad is blij met deze initiatieven en zal zich daar ook het
komende schooljaar weer graag verder voor in gaan zetten.
Nieuwe activiteiten
In het schooljaar 2017-2018 zullen de bovengenoemde activiteiten voortgezet worden.
Voorts wenst de Ouderraad meer contact met haar achterban, de ouders van de
leerlingen, te hebben om te horen wat er leeft bij de ouders met betrekking tot de
school. Daartoe heeft de Ouderraad aan het begin van het nieuwe schooljaar, op 15
september, een enquête aan alle ouders gestuurd. Het Erasmiaans Gymnasium is

6

namelijk bezig de koers te bepalen voor de komende jaren. De school doet dit onder
andere door actief het gesprek hierover aan te gaan met de docenten en andere
medewerkers en met de leerlingen. Als Ouderraad denken we dat het heel belangrijk is
om tevens de stem van de ouders hierin mee te nemen en de vraag aan de ouders voor
te leggen welke kernwaarden van school zij onderscheidend en belangrijk vinden. De
uitkomsten van de enquête zal de Ouderraad binnenkort analyseren en bespreken.
_____________________________________________________________________________________________________
Rotterdam, oktober 2017
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