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NIEUWSBRIEF OUDERRAAD 

     
Editie 201617/1-Kerst 

 

Beste ouders,  

De foto toont de ouderraad in huidige samenstelling: 
Mijke Withagen en Tadek Hendriksz, onze nieuwe leden 
naast elkaar op de bovenste rij. En verder van boven 
naar beneden: voorzitter Onno Steenbeek, vice voorzitter 
Jan Willem Jongbloed, Ellen Schroten, Nicole Schuring, 
secretaris Gracia Manders, penningmeester Anneke 
Laoh en Peter Kooijman. Vera Ronteltap ontbreekt op de 
foto. Via de site van school zijn wij te vinden, tik ons 
vooral aan, daar zijn we voor! 

In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar hebben wij 
voor jullie traditiegetrouw wat berichten uit “school”, 
vanuit het perspectief van de ouders.  

De Ouderraad wenst ouders, leerlingen, docenten, 
ondersteunende medewerkers en schoolleiding 

geweldige feestdagen toe en een voorspoedig 2017! 

BIJEENKOMST KLASSENOUDERS 1 EN 2 (MIJKE WITHAGEN) 

De ouderraad organiseert jaarlijks een bijeenkomst voor de ouders van de eerste en tweede klas die zich 
via de mentor hebben opgegeven als klassenouder. Ouders zijn dit schooljaar zeer betrokken: bijna elke 
klas heeft dit jaar meerdere klassenouders. Donderdag 29 september organiseerde de ouderraad een 
informatiebijeenkomst voor alle klassenouders. Bij deze informatiebijeenkomst waren uiteraard ook mevrouw 
Melief (leerjaar 1) en mevrouw Bovenberg (leerjaar 2) aanwezig. Er waren 21 zeer 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 hele goede tips en ideeën uitgewisseld voor de daadwerkelijke activiteiten. Nogmaals dank voor 
jullie inzet!  

ERASMIAANS INTERNATIONAAL (JAN-WILLEM JONGBLOED) 

In de laatste zomeruitgave van de Nieuwsbrief is aandacht besteed aan de diverse projecten op het 
internationale vlak. Ook dit schooljaar wordt er veel gedaan door leerlingen en docenten om leuke 
projecten naast het gewone onderwijs te laten slagen. In het algemeen wordt “Internationalisering” 
gecoördineerd door mevrouw Accensi (Duits) en zij doet dit met steun van diverse docenten van 
verschillende vakken. De OR is tevreden over het voortzetten van de lijn van afgelopen jaar. Het Erasmiaans 
stimuleert “Internationalisering” door versterkt talenonderwijs en internationale projecten aan te bieden die 
bijdragen aan de ontwikkeling van slimmere, creatievere en ondernemendere leerlingen en hen 
voorbereiden op een wereld die steeds meer globaliseert. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren, dan wel 
uitbreiden van: ”Versterkt Talenonderwijs”. Op school wordt de versterking van het talenonderwijs ingevuld 
met de keuzevakken Spaans en Chinees. Bovendien volgen alle leerlingen ook in de vierde klas verplicht 
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een extra vreemde taal. De school biedt de voorbereiding op en afname van internationale certificaten 
aan bij alle moderne talen (Cambridge, Goethe, Delf en DELE). Tijdens de dag van de Franse en het Duitse 
Mach-Mit-Mobil zijn native speakers te gast in de les en volgen leerlingen verschillende workshops en 
activiteiten rond deze talen. Deze lijst wordt dit jaar uitgebreid met internationale en Nederlandse 
studenten die in de lessen over hun buitenlandse studie ervaringen vertellen. Verschillende taal- en 
vertaalwedstrijden dagen de leerlingen uit om hun taalvaardigheid te versterken. Digitale uitwisselingen: In 
de vorm van e-mail contact of video berichten communiceren de leerlingen in de doeltaal. Zo e-mailen 
leerlingen bij het vak Spaans met Noorse en Finse leerlingen in de Spaanse taal over diverse onderwerpen. 
Bij Duits gaat een e-mail uitwisseling van start met een school in Rome en bij Frans worden vergelijkbare 
mogelijkheden onderzocht. Internationale projecten: De school biedt leerlingen volop deelname aan 
internationale projecten aan, waarbij zij in contact komen met andere talen en culturen. Voorbeelden zijn 
het Oxford scholarship, studiebeurzen van het Duitse Prämienprogramm, het jaarlijks verblijf voor leerlingen 
Chinees in Shanghai maar ook de internationale olympiades bij de bètavakken. En natuurlijk niet te 
vergeten het EEPD (Erasmian European Youth Parliament) waarbij onze leerlingen met andere Europese 
scholen in het Engels debatteren over actuele onderwerpen, elk jaar in een ander land. Nieuw is een 
studiereis naar de Spaanse universiteitsstad Salamanca waarbij leerlingen in gastgezinnen verblijven. 
Uitwisselingen met scholen: Aan het begin van dit school jaar waren Erasmianen te gast bij een Zwitsers 
gymnasium in Bazel in het kader van een scholen-uitwisseling. De leerlingen hadden de opdracht 
gezamenlijk Latijnse teksten van Erasmus te vertalen. De samenwerking tussen de twee gymnasia is goed 
bevallen en zal volgend schooljaar worden voortgezet. Bovendien wordt er gekeken naar verdere 
internationale partnerscholen met een vergelijkbaar profiel passend bij de school. Toekomstige projecten: 
Het Erasmiaans streeft ernaar om de lopende internationale projecten voort te zetten en nog verder uit te 
breiden. Hierin steunt de OR de school om de wereld van onze leerlingen bekender en groter te maken, 
zodat zij in termen van Erasmus kunnen zeggen: De hele wereld is mijn vaderland. 

 

 

 

 

SPONSORLOOP (RGB) 

Op vrijdag 30 september liepen de eersteklassers de sponsorloop voor het Ronald McDonald huis op de 
velden van Neptunus. Het Ronald McDonald huis zorgt ervoor dat ouders in de buurt kunnen blijven van 
hun ernstig zieke kind. Ze begeleiden zowel de ouders als het kind door dit moeilijke proces. De sponsorloop 
werd dit jaar alweer voor de vijfde keer georganiseerd door de RGB! Het was een zonnige, gezellige en 
vooral hele sportieve middag. Er is een bedrag van € 7618,51 opgehaald! Een hele goede prestatie. De 
RGB had de sponsorloop niet kunnen organiseren zonder de hulp van mevrouw Melief, de sectie LO, de 
hulpmentoren en de Ouderraad. Wij danken hen zeer. Wij, de RGB, vonden het een zeer geslaagde 
middag. Wij zijn erg trots op onze eersteklassers!    

BRAINSTORM MET OUDERS TIJDENS DE JAARVERGADERING VAN DE OUDERRAAD WAS EEN 
SUCCES! (NICOLE SCHURING) 

Ieder jaar organiseert de Ouderraad in oktober jaarvergadering, waarvoor alle ouders worden 
uitgenodigd. In deze bijeenkomst legt de Ouderraad verantwoording af over haar activiteiten en over het 
beheer van het Fonds van de Ouderraad. En dit jaar is er voor het eerst een brainstorm aan de 
jaarvergadering toegevoegd. Doel is om informatie van ouders te ontvangen over de kwaliteit van de 
school en mogelijke verbeterpunten. Deze informatie geeft de Ouderraad input voor de keuze van haar 
activiteiten/projecten en bij de gesprekken met de schoolleiding. Tijdens de brainstorm zijn als belangrijkste 
kwaliteiten genoemd: het brede leeraanbod, bevordering van de zelfstandigheid van de kinderen en de 
diversiteit van de school. Belangrijkste aandachtspunten waren: het verval van tradities en oude gebruiken, 
behoefte aan meer aandacht voor boeiend onderwijs en dat de toets-inhoud en toets-stof niet altijd 
correleert. Als tip gaven de ouders de ouderraad mee om vooral aandacht te schenken aan de uitbreiding 
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van projecten op het gebied van ‘natuur en gezondheid’ en ‘natuur en techniek’ voor grote groepen 
leerlingen. 

THEMA AVOND 23 NOVEMBER: COMMUNICATIE MET PUBER UITGEBEELD (PETER KOOIJMAN) 

 

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 van dit jaar organiseerde. 

De Ouderraad had hiervoor de Theatergroep PlayBack ingeschakeld. Dat is een theatergroep die onder 
andere allerlei uitdagingen waar pubers mee te maken krijgen uitbeelden. Drie acteurs waren op 
voortreffelijke wijze in staat om dan weer in de rol van puber en dan weer in de rol van ouder te kruipen.  
Eén van hen vroeg de ouders regelmatig wat zij vonden van de wijze waarop de acteur die op dat 
moment de rol van ouder had omging met de situatie. Naar aanleiding van het commentaar werd de ene 
keer gevraagd de scene nog een keer te spelen en dan te handelen zoals de ouder had aangegeven. 
Een andere keer werd de acteur die op dat moment het kind speelde gevraagd, hoe hij of zij had 
gereageerd als de ouder het anders had aangepakt. Weer een andere keer werd de ouder uit het publiek 
gevraagd om als de ouder deel te nemen aan de scene. 

Voor ieder van de ongeveer 200 ouders waren er wel situaties die zij in hun relatie met hun kind herkenden. 
Voor sommigen was dat best emotioneel. Bijvoorbeeld toen een meisje dat gepest werd en als gevolg 
daarvan niet meer naar school wilde, werd uitgebeeld. De vader kon niet tot haar doordringen. Een 
ouderpaar had zoiets met hun kind meegemaakt. Bijzonder was wel dat zij ook in staat waren om de acteur 
die op dat moment de vader speelde zo te sturen dat er toch iets gebeurde waardoor er weer een 
opening was. 

Ook werd de communicatie tussen een gamende jongen die eigenlijk geen contact meer heeft met zijn 
beste vriend en zijn moeder uitgebeeld. Hier zag je dat de ene ouder streng zijn als oplossing ziet, waar een 
machtsstrijd op volgt. Een ander probeert de zoon om te kopen. 

Hoe om te gaan met een dochter die op haar 16de verjaardag twee keer zoveel mensen uitnodigt als is 
afgesproken en daarnaast bier wil voor haar oudere vrienden. Wordt helemaal ingewikkeld als moeder 
duidelijk nee heeft gezegd en de populaire vader het allemaal niet zo’n probleem vindt en zich om de 
vinger van zijn oogappeltje laat winden. 

Zo werd er een vijftal situaties gespeeld die allemaal een inkijkje gaven in onze eigen kinderen. Je zag hoe 
wij als ouder door net anders te reageren toch kunnen doordringen tot onze kinderen. De acteurs waren 
daarbij heel goed in staat om dan weer een 16 jarige te spelen en dan weer een moeder van begin 40. Die 
verandering zag je op het toneel gebeuren. De voorstelling was serieus maar er werd ook veel gelachen. 
Kortom voor herhaling vatbaar. 
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Na afloop van de voorstelling was er gelegenheid om nog even na te praten onder het genot van een 
drankje. Ook kon toen nog met de acteurs in gesprek worden gegaan waarom ze in een bepaalde situatie 
nu reageerde zoals ze reageerde. Hoe makkelijk zou het zijn als je dat ook af en toe aan je zoon of dochter 
kan vragen en dat deze dan echt een eerlijk niet geëmotioneerd antwoord geeft. 

VAN DE PENNINGMEESTER (ANNEKE LAOH) 

Tijdens de jaarbijeenkomst op 27 oktober jongstleden werd de begroting voor 2016 goedgekeurd. Vanaf 
dat moment volgen we in iedere vergadering de voortgang. We bekijken wat er gerealiseerd is ten 
opzichte van de begroting.  

Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief, heeft de Ouderraad aan inkomsten alleen nog 650 Euro 
overloop van het vorige schooljaar op haar rekening ontvangen. Wel hebben we al mondeling van de 
rector vernomen dat 2/3e van ouders de ouderbijdrage al heeft betaald. Na de Kerstvakantie zal de 
Ouderraad dus ongeveer 40.000,- Euro op haar rekening gestort krijgen aan inkomsten. Net als andere 
jaren, hopen we dat we hier nog een aanvulling op te krijgen van de ouders die later nog betalen. Uw 
bijdrage aan het fonds van de Ouderraad, maakt het mede mogelijk om zowel jaarlijks terugkerende 
activiteiten, als nieuwe projecten te realiseren. We rekenen op u! 

Natuurlijk hebben we tot de Kerst al een aantal zaken financieel ondersteund, bijvoorbeeld: 

• De Sponsorloop voor de eerste klas, georganiseerd door de RGB 
• De Thema-avond voor de ouders, dit jaar verzorgd door Playback 
• Klassenuitjes voor 2e en 3e klas, waarvoor de Ouderraad per leerling 10,- Euro ter beschikking stelt. 

 
Financieel overzicht per 12-12-2016: 

Inkomsten	  
Begroting	  
	  2016/2017	  

Realisatie	  
2016/2017	  

Schoolfonds	  (schatting	  dat	  80%	  van	  de	  leerlingen	  betaalt)	   47.680,00	   650,00	  

Rentes	  	  en	  overige	  opbrengsten	   450,00	   	  	  

Totaal	   48.130,00	   650,00	  
	  	   	  	   	  	  

UItgaven	   	   	  
1.	  School	   11.000,00	   0,00	  
2.	  Ouders	   10.400,00	   1.399,20	  
3.	  Catering	   5.150,00	   0,00	  
4.	  Leerlingen	   14.030,00	   1.098,68	  
5.	  Overige	  kosten	   1.550,00	   73,04	  
6.	  Projecten	  +	  Onvoorzien	   6.000,00	   0,00	  
7.	  Reserveringen	  (Lustrum	  en	  algemene	  reserve)	   5.000,00	   0,00	  
8.	  Kruisposten	   0,00	   0,00	  

	  	   	  	   	  	  
Totaal	   53.130,00	   2.570,92	  

	  	   	  	   	  	  
Inkomsten	  minus	  uitgaven	  =>	  uit	  reserve	   -‐5.000,00	   -‐1.920,92	  
	   	   	  
 

 

 

 

FIJNE FEESTDAGEN! 


