Jaarverslag 2017-2018 – 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 2017-2018 treft u hieronder aan.
Vergaderingen, contacten met schoolleiding
Het afgelopen schooljaar zijn wij als OR elf 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 weer plaats aansluitend aan
de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad (MR).
Bij de MR-vergaderingen is er altijd bij toerbeurt een OR-lid als toehoorder aanwezig.
Dat is wederzijds goed bevallen, gelet op de constructieve uitwisseling van informatie
die hiervan het gevolg was.
De drie vergaderingen van de OR zonder de schoolleiding waren aan het begin,
halverwege en aan 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. De OR heeft het RGB bestuur
gedurende het schooljaar enkele malen met raad en daad terzijde gestaan.
Ook buiten de vergaderingen zijn er veel waardevolle contacten vanuit de OR met de
schoolleiding en ook de jaarleiders geweest, 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.
Dit jaar was de samenstelling met twaalf leden iets groter in verband met de te
verwachten uitstroom van vijf leden, waaronder de voorzitter, secretaris en
penningmeester, aan het eind van het jaar.
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Leden Ouderraad Erasmiaans Gymnasium schooljaar 2017-2018
Bovenste rij van links naar rechts: Onno Steenbeek(voorzitter), Anneke Laoh,(penningmeester),
Matthijs van Dijk, Tadek Hendriksz
Onderste rij van links naar rechts: Peter Kooijman, Christa Lips, Mijke Withagen, Vera Ronteltap, Gracia
Manders(secretaris), Jan-Willem Jongbloed(vicevoorzitter) en Marlica Ligtelijn
(Ellen Schroten ontbreekt op de foto).

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 Christa Lips, Marlica Ligtelijn en
Matthijs van Dijk de Ouderraad komen versterken.
Aan het einde van het afgelopen schooljaar namen wij afscheid van vijf trouwe
ouderraadsleden te weten Onno Steenbeek (voorzitter), Gracia
Manders(secretaris), Anneke Laoh (penningmeester), Vera Ronteltap en Ellen
Schroten. Alle vijf hebben zij veel energie en tijd gestoken in onze Ouderraad. Wij
zijn hen daar heel dankbaar voor.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de functies als volgt verdeeld: JanWillem Jongbloed voorzitter, Marlica Ligtelijn vice- voorzitter, Tadek Hendriksz
secretaris, Matthijs van Dijk penningmeester.
Om de vrijgekomen plaatsen in de OR weer in te vullen zijn er inmiddels vier
nieuwe ouders bereid gevonden om de Ouderraad te komen versterken: Edwin
Brandsma, Sheila Kroon, Liesbeth van Laak, en Martijn Punt worden op de
jaarvergadering van de OR op 1 november 2018 voorgedragen ter benoeming. De
OR bestaat dan uit elf leden en is dan weer op sterkte.
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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
Deze avonden vonden plaats in september 2017. Enkele leden van de OR waren hierbij
aanwezig om zichzelf en de OR voor te stellen en ook met het oog op de werving van
klassenouders voor de klassen 1 en 2.
Thema-avond
De online wereld, liefde en seksualiteit, alcohol, drugs, pesten of vriendschap waren de
onderwerpen van de thema-avond die de Ouderraad in november organiseerde. De
avond werd verzorgd door theatergroep PlayBack en had als doel ouders beter inzicht te
laten krijgen in de belevingswereld van hun kind en hen te helpen hun kind actief en
kritisch aan het denken te zetten over deze onderwerpen (onderwerpen die voor ouders
meestal verboden terrein zijn). Deze avond was dit jaar speciaal gericht op de ouders
van vierde klas leerlingen met de gedachte dat deze thema’s bij de vierde klassers het
meest spelen. Voor ieder van de aanwezige 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.
Parallel aan deze avond werden bovenstaande onderwerpen bij de vierde klassers
onder schooltijd ook onder de aandacht gebracht, eveneens met medewerking van de
theatergroep Playback. Op deze wijze hebben we geprobeerd verbinding te leggen
tussen de ouders en de kinderen met de gedachte bovenstaande onderwerpen in de
thuissituatie beter bespreekbaar te maken
Open Dag voor aankomende leerlingen
De OR was zoals gebruikelijk aanwezig op de open dag voor aankomende leerlingen
voor het beantwoorden van vragen, het geven van informatie en het leggen van
contacten met ouders van aankomende leerlingen. De opkomst was groot.

Beroepenvoorlichting voor vijfde klassers
De avond vond dit jaar plaats op 19 februari 2018 en werd, zoals gebruikelijk, in
samenwerking met de school georganiseerd.
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Het doel van deze avond was 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 vijfde klassers maar hebben de vraag om bij te dragen aan deze avond
school breed 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 beroepen orië ntatie 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.
De avond werd afgesloten in de Cantina waar leerlingen nog informeel met de
verschillende ouders, stagiaires/trainees konden spreken en informatie in konden
winnen. Er waren veel enthousiaste reacties 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.
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 op 25 april
“snuffelstages” georganiseerd die zoveel mogelijk aansloten op de interesses van de
leerling. We hebben, dankzij vele enthousiaste ouders van Erasmianen, 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 ouders die hier een bijdrage aan hebben willen leveren, waarvoor nogmaals onze
dank.
Inauguratie van de aankomende leerlingen
Vond plaats in juni in de Arminiuskerk. De aankomende Erasmianen en hun ouders
werden dit jaar geïnformeerd over de ouderraad door middel van een introductiebrief
die bijgevoegd was aan het introductiepakket.
Diploma-uitreiking zesdeklassers
Op 5 juli, voor de vijfde maal in successie in De Doelen. Met in het eerste, plenaire deel in
de grote zaal, een korte toespraak van de voorzitter van de OR, Onno Steenbeek.
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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. Traditiegetrouw overhandigde OR leden aan elke geslaagde
de door de OR aangeboden gedenkpenning met ingegraveerde tekst als herinnering aan
de schoolperiode op het Erasmiaans. Aansluitend werd door de OR een borrel aan de
geslaagden en hun ouders aangeboden buiten op het plein van de school.

Eindejaars borrel
Op 13 juli, de laatste schooldag, na afloop van de promotieplechtigheid in de
Laurenskerk.
Het is traditie dat de OR deze borrel aanbiedt aan alle docenten en medewerkers van het
Erasmiaans, alsmede de oudergeleding van de MR, als dank voor alle inzet het afgelopen
schooljaar. Zoals altijd werd de borrel ook dit jaar weer druk bezocht en bood weer een
goede gelegenheid om in een informele setting contact met elkaar te hebben.

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.
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Spreken in het openbaar/leren presenteren
De OR heeft het afgelopen jaar wederom ondersteuning geboden aan de recent weer
opgerichte debatclub.
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, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd.
Dankzij de 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.
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. De borrel en de traditionele penning die de geslaagden als
herinnering meekrijgen, wordt door de ouderraad en dus door de ouders 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 alle ouders bij deze heel hartelijk bedanken dat zij dit in
schooljaar 2017-2018 mogelijk hebt gemaakt voor alle kind(eren) en we hopen van
harte dat we ook het komende schooljaar weer op hun bijdrage mogen rekenen.
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Internationalisering
Het afgelopen schooljaar hebben leerlingen weer volop gedebatteerd in diverse
parlementen met internationale deelnemers. Hiervoor is een delegatie naar het EEYP in
Roemenië̈ 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 2018 gaat de eerste Keniareis in samenwerking
met de stichting Verkaart van start en in mei 2019 vindt de tweejaarlijkse talenreis naar
Salamanca plaats.
Lustrum
Komend schooljaar bestaat het Erasmiaans 690 jaar. Bij dit 138e lustrum werd uiteraard
groots stilgestaan. De voorbereidingen voor de viering zijn het afgelopen jaar volop
aangepakt. De viering heeft inmiddels op maandag 17 september 2018 plaats gevonden.
De lustrum voorstelling en het aansluitende feest in het Nieuwe Luxor waren een groot
succes. De ouderraad heeft het afgelopen jaar hieraan bijgedragen door onder andere
mee te denken met de organisatie en de financiering van de lustrum avond. Daarnaast
heeft de OR het cultuur- en muziekgedeelte actief ondersteund.
Nieuwe activiteiten
In het schooljaar 2018-2019 zullen de bovengenoemde activiteiten voortgezet worden.
De OR heeft afgelopen jaar ook mee gedacht met de inrichting en het ontwerp van de nieuwe
website. De nieuwe website heeft een moderne en eigentijdse uitstraling met 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.
De OR heeft dit jaar het initiatief genomen om een nieuwe bank aan school te schenken
voor rondom de boom op het Forum. Het was de bedoeling dat de bank voor het lustrum
geplaatst zou worden maar de leverancier kon deze afspraak helaas niet na komen. Er is
wel een tijdelijk bank door de leverancier geplaatst.

7

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 vorige schooljaar een enquête
aan alle ouders gestuurd onder andere om te peilen welke kernwaarden van het
Erasmiaans zij onderscheidend en belangrijk vinden. De uitkomsten van de enquête zijn
inmiddels door de schoolleiding meegenomen in het nieuwe visiedocument welke op de
website van het Erasmiaans in te zien is.

Rotterdam, oktober 2018
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