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Woord van de rector, Jacques P.M. van Hoof  

Het	einde	van	het	schooljaar	
is	in	zicht.	De	leerlingen	
worstelen	zich	door	de	
laatste	toetsen	in	deze	(te)	
warme	tijden.	Her	en	der	
klinkt	het	geruis	van	een	
ventilator.	En	dan	is	een	van	
de	belangrijkste	momenten	
in	het	schoolleven	
aangebroken:	de	diploma-
uitreiking	in	de	Doelen.	Een	
extra	drukke	editie	dit	jaar	
omdat	er	meer	leerlingen	
dan	ooit	in	de	690-jarige	
geschiedenis	van	onze	
school	examen	hebben	
afgelegd,	namelijk	204.	We	
kunnen	zeer	tevreden	zijn	

met	92%	geslaagden,	een	gemiddeld	examencijfer	van	
ruim	6,7	en	veel	leerlingen	die	extra’s	hebben	gedaan.	
Regelmatig	gebeurt	dit	in	de	vorm	van	extra	vakken	of	
extra	profielen.	Vier	leerlingen	hebben	het	zelfs	
gepresteerd	om	te	slagen	in	alle	profielen:	NG,	NT,	CM	
en	EM!	Daarnaast	mogen	veel	leerlingen	een	certificaat	
in	ontvangst	nemen	omdat	ze	succesvol	hebben	
deelgenomen	aan	het	Honours	Project.	En	maar	liefst	
32	van	de	188	geslaagde	examenkandidaten	hebben	
een	gemiddelde	behaald	van	8	of	hoger	(cum	laude).		
Tegelijkertijd	maken	we	ons	op	voor	de	komst	van	214	
eerstejaars.	Ook	zij	zullen	met	de	iPad	als	hulpmiddel	
aan	de	slag	gaan,	maar	voor	het	eerst	zullen	we	deze	
iPads	onder	DEP	laten	brengen.	Hierdoor	is	op	school	
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o.a.	in	beeld	welke	apps	een	leerling	heeft	geopend.	De	bedoeling	hiervan	is	dat	
leerlingen	de	verleiding	van	spelletjes	en	diverse	apps	weten	te	weerstaan	tijdens	de	les,	
waardoor	de	leerlingen	hun	focus	op	het	onderwijsproces	behouden.	
Komend	schooljaar	zal	ook	de	verbouwing	van	de	oude	conciërgewoning	met	
omliggende	ruimten	van	start	gaan.	Deze	verbouwing	zal	een	klein	jaar	in	beslag	nemen,	
waarna	we	prachtige	faciliteiten	hebben	voor	muziek,	toneel,	dans	en	andere	
kunstzinnige	uitingen.	
En	zo	zijn	er	nog	veel	meer	plannen	waarmee	we	ons	onderwijs	willen	versterken.	Maar	
alle	Erasmianen	mogen	nu	eerst	gaan	genieten	van	een	welverdiende	vakantie.	Na	de	
vakantie	kunnen	we	dan	weer	vol	energie	van	start.	
	
	

Nieuwe website, Matthijs van Dijk                             	
Wellicht	heeft	u	het	reeds	gezien:	begin	mei	heeft	het	
Erasmiaans	gymnasium	haar	nieuwe	website	gelanceerd.	
Wat	onmiddellijk	opvalt,	is	de	moderne	en	eigentijdse	
uitstraling	en	de	frisse	groen/zwart/witte	kleurstellingen.	
Door	een	nieuwe,	overzichtelijke	menustructuur	te	hanteren,	
wordt	alle	informatie	helder	en	duidelijk	overgebracht.	We	
nodigen	u	dan	ook	van	harte	uit	om	de	website	te	bekijken:		
https://www.erasmiaans.nl/	Diegenen	die	ooit	eerder	
betrokken	zijn	geweest	bij	het	vernieuwen	en	verbeteren	van	
websites,	weten	ongetwijfeld	hoeveel	werk	dit	met	zich	
meebrengt.	Heel	veel	dank	gaat	dan	ook	uit	naar	alle	
betrokkenen	die	een	bijdrage	hebben	geleverd	aan	de	
totstandkoming	van	de	nieuwe	website.	

	
	
 

 
 
 Financieel nieuws, Anneke Laoh, penningmeester.                                
Dankzij	uw	ouderbijdrage,	
die	het	fonds	van	de	stichting	
ouderraad	bijna	€45.000,-	
aan	inkomsten	opleverde,	
heeft	de	ouderraad	in	het	
schooljaar	2017-2018	een	
aantal	interessante	en	
leerzame	evenementen	
kunnen	bekostigen.		
De	eersteklassers	hebben	
kunnen	genieten	van	een	
barbecue	na	de	sponsorloop.	
Ook	een	excursie	naar	het	
museum	voor	Oudheden	in	
Leiden	is	uit	het	fonds	
betaald.	
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De	tweede-	en	derdeklassers	organiseren	leuke	klassenuitjes	en	krijgen	daarvoor	een	
tientje	per	leerling	uit	het	fonds.	Voor	de	vierde	klas	bekostigden	we	een	
themavoorstelling	door	theatergroep	Playback.	Klas	5	ging	traditiegetrouw	naar	Rome.	
Een	even	grote	traditie	is	inmiddels	de	hulp	die	het	Fonds	kan	bieden	aan	ouders	die	de	
reis	der	reizen	door	omstandigheden	niet	kunnen	betalen.	Hierdoor	kunnen	gelukkig	
alle	leerlingen	mee!		

De	zesde	klas,	wordt	na	het	halen	van	
hun	diploma	feestelijk	uitgeluid	met	een	
borrel	voor	alle	genodigden.	Ook	die	
borrel	en	de	mooie	penning	die	de	
geslaagden	als	herinnering	meekrijgen,	
wordt	door	de	ouderraad	en	dus	door	u	
betaald.		
Uw	jaarlijkse	bijdrage	wordt	soms	ook	
gebruikt	voor	meer	algemene	
bestemmingen	of	jaar-overschrijdende	

evenementen,	zoals	het		aanschaffen	van	een	boek	dat	de	leerlingen	tijdens	de	hele	
bovenbouw	gebruiken	voor	de	klassieke	talen	en	cultuur.	Of	het	uitbreiden	van	de	
bibliotheek	met	Franse	boeken	voor	de	leerlingen	die	deze	mooie	taal	in	hun	
vakkenpakket	hebben.	En	niet	te	vergeten	de	ondersteuning	aan	debatprojecten.	Tot	slot	
mag	de	ouderbijdrage	aan	de	feestelijkheden	tijdens	een	lustrum	ook	niet	aan	de	lijst	
ontbreken.	Allemaal	zaken	waar	de	leerlingen	in	het	leven	na	het	Erasmiaans	nog	veel	
profijt	van	kunnen	hebben	of	in	elk	geval	onvergetelijke	herinneringen	aan	overhouden!		
We	willen	u	bij	deze	heel	hartelijk	bedanken	dat	u	dit	in	schooljaar	2017-2018	mogelijk	
hebt	gemaakt	voor	uw	kind(eren)	en	we	hopen	van	harte	dat	we	ook	het	komende	
schooljaar	weer	op	uw	bijdrage	mogen	rekenen.	
	
	
Klassenouders en uitjes, Mijke Withagen              
Bijna	alle	eerste	,	tweede	en	
derde	klassen	hebben	inmiddels	
een	klassenuitje	georganiseerd.	
Heel	veel	dank	aan	de	
klassenouders	en	mentoren	die	
hier	samen	voor	hebben	gezorgd.	
Een	kleine	greep	uit	wat	er	dit	
jaar	allemaal	gedaan	is;	van	
lasergamen	tot	freestyle	motion	
trampolinespringen	en	van	een	
heuse	bootcamptraining	tot	een	
uitje	naar	de	schaatsbaan.	Een	
klas	is	zelfs	naar	de	Efteling	
geweest.	Daarnaast	is	er	ook	veel	
samen	gegeten:	barbecue,	
picknick,	enzovoort.	De	
ouderraad	levert	een	bijdrage	aan	de	kosten	van	deze	klassenuitjes	en	wil	de	ouders	en	
mentoren	heel	erg	bedanken	voor	de	organisatie!	
	
	



	 4	

Beroepenoriëntatie avond en snuffelstages voor het 5e leerjaar,  
Tadek Hendriksz en Marlica Ligtelijn             	
Hoewel	het	eindexamen	nog	ver	weg	lijkt	voor	de	vijfdejaars	leerlingen,	zullen	zij	in	dit	
jaar	bewust	aan	de	slag	moeten	gaan	met	het	maken	van	een	keuze	voor	een	
vervolgstudie.	Voor	studies	waar	een	decentrale	selectieprocedure	van	toepassing	is,	
wordt	tegenwoordig	gekeken	naar	de	eindrapportcijfers	van	het	vijfde	jaar.	Wil	men	
zich	ter	oriëntatie	inschrijven	voor	de	open	dagen	van	universiteiten	c.q.	studie	
oriëntaties,	dan	zullen	leerlingen	dat	goed	moeten	inplannen.	De	data	zijn	per	
universiteit	beperkt	maar	wel	vaak	in	het	begin	van	het	schooljaar	al	bekend.			
	

Om	de	leerlingen	in	deze	spannende	en	
belangrijke	periode	te	helpen	bij	hun	
keuzes,	organiseert	de	ouderraad	in	
samenwerking	met	de	school	ieder	jaar	
een	beroepenoriëntatie	avond.	De	
avond	vond	dit	jaar	plaats	op	19	
februari	2018.	Het	doel	van	deze	avond	
is	leerlingen	aan	de	hand	van	de	
ervaringen	van	ouders	inzicht	te	geven	
in	een	groot	aantal	verschillende	
beroepen	en	de	keuzes	die	daaraan	
vooraf	gingen.	Omdat	we	dit	jaar	voor	
een	plenair	deel	en	vervolgens	een	
kleinschaligere	klassikale	opzet	met	

meer	interactiemogelijkheden	gekozen	hebben,	konden	we	meer	enthousiaste	ouders	
indelen.	Daarom	hebben	we	ons	dit	jaar	niet	beperkt	tot	het	vragen	van	ouders	van	
vijfdeklassers	maar	hebben	de	vraag	om	bij	te	dragen	aan	deze	avond	schoolbreed	bij	de	
ouders	uitgezet.	En	met	succes.	Een	groot	aantal	enthousiaste	ouders	met	een	mooie	
diversiteit	aan	beroepen,	voorafgaande	studies	en	interessante	ervaringen	hebben	zich	
aangemeld	en	een	bijdrage	aan	deze	avond	geleverd.	
Om	de	kloof	te	overbruggen	tussen	de	lang	geleden	gemaakte	studiekeuze	van	de	ouders	

en	een	studententijd	die	een	stuk	flexibeler	was,	hebben	
we	dit	jaar	aan	de	deelnemende	ouders	gevraagd,	indien	
mogelijk,	een	jongere	stagiair	of	trainee	mee	te	nemen	
waarbij	de	studie	en	beroepskeuze	nog	vers	in	het	
geheugen	ligt.		
	
Na	een	plenair	deel	in	de	aula	voor	de		leerlingen	en	hun	
ouders	waar	dr.	Joke	G.	Boonstra,	lid	Raad	van	bestuur	
van	het	Erasmus	MC,	inzicht	gaf	in	haar	levensloop,	de	
kansen	die	voorbij	kwamen	en	de	keuzes	die	zij	daarbij	
gemaakt	heeft,	volgde	het	klassikale	deel	van	de	
beroepenoriëntatie	avond	waar	leerlingen,	afhankelijk	
van	hun	interesses,	in	groepjes	van	6-10	leerlingen	door	
enthousiaste	ouders	ontvangen	werden,	die	hen	samen	
met	hun	stagiaires/trainees	zoveel	mogelijk	interactief	
informeerden	over	de	aspecten	van	verschillende	
beroepen	en	de	studies	die	daaraan	voorafgingen.		
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De	avond	werd	afgesloten	in	de	Cantina	waar	leerlingen	nog	informeel	met	de	
verschillende	ouders,	stagiaires/trainees	konden	spreken	en	informatie	in	konden	
winnen.	
	
Aansluitend	hebben	we	veel	enthousiaste	reacties	gekregen	over	de	opzet	en	inhoud	van	
de	avond.	De	participatie	van	de	stagiaires/trainees	was	een	van	de	sterke	punten.	
Natuurlijk	waren	er	ook	verbeterpunten	die	we	mee	zullen	nemen	bij	de	organisatie	van	
deze	avond	komend	jaar.		
	
Een	vervolg	op	deze	avond	is	het	dagdeel	stage	voor	het	5e	leerjaar.	Deze	heeft	dit	jaar	
plaatsgevonden	op	woensdag	25	april.	Ook	hier	heeft	de	ouderraad	een	belangrijke	rol	
bij	het	werven	van	voldoende	stageplaatsen	en	ook	dat	met	succes.	We	hebben	138,	zeer	
diverse	stageplaatsen	aan	kunnen	bieden,	waarmee	we	alle	leerlingen	die	een	stage	
gingen	volgen,	hebben	kunnen	voorzien.	De	organisatie	hiervan	is	in	nauwe	
samenwerking	met	school	geweest	en	zeer	succesvol	verlopen.	Ook	dit	was	niet	
mogelijk	geweest	zonder	alle	enthousiaste	ouders	die	hier	een	bijdrage	aan	hebben	
willen	leveren,	waarvoor	nogmaals	onze	dank.	
	
We	kunnen	met	een	goed	gevoel	terugkijken	op	deze	twee	activiteiten	waar	de	
ouderraad	in	staat	is	geweest	om	samen	met	vele	ouders	en	in	nauwe	samenwerking	
met	school	twee	mooie	events	neer	te	zetten	voor	de	5e	jaars	leerlingen.	Komend	jaar	
zullen	deze	thema’s	opnieuw	op	het	programma	staan	en	natuurlijk	hopen	wij	dan	weer	
op	veel	betrokken	ouders,	stagiaires	en	trainees	die	hun	ervaringen	met	onze	leerlingen	
willen	delen	met	als	doel	hen	enthousiast	te	maken	voor	een	beroep,	bewust	te	maken	
van	hun	capaciteiten	en	hen	te	helpen	bij	het	kiezen	van	een	juiste	vervolgstudie.	
	
	

	
 
Lustrum 
Komend	schooljaar	bestaat	het	Erasmiaans	
690	jaar!	Bij	dit	138e	lustrum	wordt	uiteraard	
groots	stilgestaan.	De	voorbereidingen	voor	
de	viering	zijn	het	afgelopen	jaar	volop	
aangepakt.	De	viering	staat	gepland	voor	
maandag	17	september	2018.	Natuurlijk	blijft	
de	inhoud	nog	een	verassing,	maar	iedereen	
op	school	zal	kunnen	genieten	van	cultuur,	
dans	en	muziek.	Uiteraard	wordt	de	dag	
afgesloten	met	een	spetterend	feest.	De	
ouderraad	draagt	hierin	bij	door	mee	te	
denken	met	de	organisatie	en	haar	bijdrage	
te	leveren	aan	het	cultuur-	en	
muziekgedeelte.	Het	gaat	een	mooi	feest	
worden!	
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Internationalisering, Jan-Willem Jongbloed               
Het	afgelopen	schooljaar	hebben	leerlingen	weer	volop	gedebatteerd	in	diverse	
parlementen	met	internationale	deelnemers.	Hiervoor	is	een	delegatie	naar	het	EEYP	in	
Roemenië	afgereisd.	Nieuw	in	dit	kader	was	de	deelname	van	derde	klas	leerlingen	aan	
het	MUN	(Model	United	Nations)	in	Engeland.	Daarnaast	waagde	een	kleine	delegatie	uit	
de	vijfde	klas	zich	aan	het	debatteren	in	het	Duits	op	de	Internationale	School	in	Den	
Haag.	
Bij	de	moderne	vreemde	talen	vonden	wederom	diverse	uitwisselingen	plaats,	zowel	in	
de	vorm	van	emailcontacten	als	ook	middels	ontmoetingen.	Ter	versterking	van	het	
talenonderwijs	is	ook	afgelopen	schooljaar	weer	een	groot	aantal	leerlingen	begeleid	bij	
het	behalen	van	een	of	meerdere	internationaal	erkende	certificaten,	te	weten	
Cambridge,	DELF,	Goethe	en	DELE.	
Het	komende	schooljaar	zal	het	MUN-project	uitgebreid	worden	naar	klas	vier.	
Leerlingen	uit	Trier	en	internationale	leerlingen	uit	Den	Haag	bezoeken	onze	school	
voor	uitwisselingsprojecten.	In	oktober	gaat	de	eerste	Keniareis	in	samenwerking	met	
de	stichting	Verkaart	van	start	en	in	mei	vindt	de	tweejaarlijkse	talenreis	naar	
Salamanca	plaats.		De	ouderraad	blijft	deze	contacten	ook	het	volgend	jaar	stimuleren.	
 
Een bankje, Peter Kooijman	
Tijdens	de	september	bijeenkomst	van	de	ouderraad	van	vorig	jaar,	werd	geopperd	dat	
het	zo	leuk	zou	zijn	als	er	weer	een	bank	rond	de	boom	op	het	schoolplein	zou	komen.	
Niet	alleen	omdat	er	wel	wat	meer	zitmogelijkheden	op	het	schoolplein	mochten	komen	
maar	vooral	ook	omdat	het	zo	leuk	staat.	
Al	tijdens	die	bijeenkomst	had	ik	
allerlei	foto’s	van	mogelijke	
boombanken	op	het	internet	
gevonden.	Als	we	van	de	
ouderraadgelden	een	bank	
zouden	aanschaffen,	moest	het	
wel	een	stevige	zijn.	Ons	kroost	
gaat	tenslotte	niet	altijd	even	
zorgvuldig	met	de	zaken	om.		
Winkels	als	Gamma	en	Leen	
Bakker	werden	overgeslagen.	
Op	zoek	naar	een	zaak	die	
gespecialiseerd	was	in	
straatmeubilair	dat	er	leuk	
uitziet.	Ja	het	oog	wil	ook	wat.	
In	de	oktober	bijeenkomst	werd	
een	keuze	gemaakt	op	basis	van	
een	aantal	verschillende	
modellen.	Er	werd	advies	
ingewonnen	bij	een	aantal	
kinderen,	zij	gaan	de	bank	tenslotte	gebruiken.	Model	Canapé	moest	het	worden.	Zo	
gezegd	zo	gedaan,	de	bank	werd	besteld.	Je	zou	dan	denken	dat	je	een	maand	later	een	
bank	hebt.		 	

Bij	straatmeubilair	is	het	blijkbaar	niet	gebruikelijk	dat	er	een	voorraad	is.	De	bank	
wordt	dan	ook	speciaal	voor	het	Erasmiaans	van	heel	bijzonder	hout	gemaakt.	Uiteraard	
FSC	gecertificeerd.	Dit	hout	is	blijkbaar	zo	bijzonder	dat	het	alleen	al	drie	maanden	

Aankomend	voorzitter	Jan-Willem	Jongbloed	(l)	en	vertrekkend	
voorzitter	Onno	Steenbeek	(r)	
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duurde	om	het	binnen	te	krijgen.	De	productie	is	vervolgens	ook	nog	wel	een	dingetje.	
Het	tekort	aan	goede	vaklieden	breekt	ook	ons	op.	De	bank	kon	dan	ook	niet	voor	de	
zomer	geleverd	worden.	
Wel	hebben	we	inmiddels	een	tijdelijke	bank	opdat	de	Erasmianen	vast	kunnen	wennen	
aan	een	gesprekje	zittend	rond	de	boom	op	het	schoolplein.	Maar	volgend	schooljaar	
hebben	we	dan	de	definitieve	bank.	Mogelijk	gemaakt	door	alle	ouders	zal	er	dan	een	
top	bank	staan.	Wat	zou	het	mooi	zijn	als	je	ooit	ergens	een	verhaal	van	een	oud	
Erasmiaan	hoort	over	de	goede	herinneringen	aan	deze	ouder-bank.	
 
Afrondend woord en overdracht, Onno Steenbeek 
Ook	het	afgelopen	schooljaar	heeft	de	ouderraad	zich	ingezet	voor	het	Erasmiaans	
gymnasium,	als	vooruitgeschoven	post	van	alle	ouders	en	verzorgers,	als	klankbord	voor	
de	schoolleiding,	als	link	naar	de	medezeggenschapsraad	en	als	instigator	en	financier	
van	nieuwe	initiatieven	voor	de	leerlingen.	We	blikken	tevreden	terug	op	het	afgelopen	
jaar	en	kijken	met	vrolijke	spanning	uit	naar	het	komende	lustrumjaar.	De	ouderraad	
heeft	met	veel	enthousiasme	al	vele	edities	van	het	grote	lustrumfeest	mede-
georganiseerd	en	gefinancierd	en	het	spektakel	op	17	september	belooft	wederom	
onvergetelijk	te	worden	voor	de	leerlingen.	

	
De	ouderraad	bestaat	uit	tien	ouders	van	één	of	meer	leerlingen	op	school.	Voor	de	
continuïteit	en	behoud	van	ervaring	wordt	er	steeds	actief	gekeken	naar	een	wisselende	
samenstelling	van	ouders.	Deze	zomer	verlaten	vijf	OR-leden	het	team	(zie	foto’s).	Vera	
Ronteltap,	Ellen	Schroten,	Gracia	Manders	en	Anneke	Laoh	hebben	zich	vele	jaren	met	
enorm	veel	energie	en	enthousiasme	ingezet	voor	de	ouderraad	en	voor	school.	Door	de	
jaren	heen	hebben	zij	zich	met	allerlei	verschillende	klussen	beziggehouden.	Zo	
organiseerde	Vera	jarenlang	onder	meer	de	Beroepenoriëntatie	avond,	coördineerde	
Ellen	het	contact	met	klassenouders	en	de	RGB	en	beheerde	zij	de	oudergegevens,	was	
Gracia	als	secretaris	een	paar	jaar	een	belangrijke	spil	voor	de	ouderraad	en	beheerde	
Anneke	als	penningmeester	zorgvuldig	de	financiën.	Zij	vertrekken	nu	samen	met	hun	
geslaagde	zoon	of	dochter	van	het	Erasmiaans,	en	de	ouderraad	dankt	hen	natuurlijk	
hartelijk	voor	alle	geleverde	inspanningen.		
Een	nieuwe	lichting	enthousiaste	ouders	staat	gelukkig	al	klaar	om	zich	met	de	zeven	
overgebleven	ouders	in	te	zetten	voor	onze	school.	Dit	zal	gebeuren	onder	leiding	van	
een	nieuwe	voorzitter,	Jan-Willem	Jongbloed.	
Als	lid	van	de	ouderraad	neem	ook	ik	na	6	jaar	afscheid.	Ik	heb	in	die	tijd	twee	zonen	
zien	opgroeien	van	kleine	ventjes	met	grote	rugzakken	naar	volwassen	kerels	met	de		
baard	in	de	keel.	Als	ouder	ben	ik	onze	school	buitengewoon	dankbaar	voor	de	bagage	
die	zij	hebben	meegekregen.	In	die	zelfde	periode	heeft	ook	de	ouderraad	zich	
ontwikkeld:	we	organiseren	en	financieren	steeds	meer	activiteiten	en	proberen	de	
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kennis	en	ervaring	van	alle	ouders	steeds	breder	in	te	zetten	ten	behoeve	van	de	school.	
We	zullen	ook	in	de	toekomst	een	beroep	blijven	doen	op	uw	steun	en	betrokkenheid.		
	
Al	uw	ideeën	en	suggesties	blijven	van	harte	welkom,	rechtstreeks	via	een	van	de	OR-
leden	of	via	ouderraad@erasmiaans.nl.	Voor	nu	wens	ik	u	en	uw	kind(-eren)	namens	de	
ouderraad	een	heerlijke	zomervakantie	toe,	en	de	ouderraad	ziet	u	graag	terug	op	een	
van	de	activiteiten	in	het	nieuwe	schooljaar!	
	


