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VAN DE VOORZITTER, ONNO STEENBEEK
De Ouderraad heeft het afgelopen schooljaar wederom getracht een rol te spelen als klankbord voor de
schoolleiding, als link voor andere ouders naar school en naar de medezeggenschapsraad en als instigator
en financier van nieuwe initiatieven. Ook het komend jaar hopen we weer met veel enthousiasme een
bijdrage te leveren aan deze bijzondere school van uw kind.
De Ouderraad bestaat uit 10 ouders van één of meer leerlingen op school. Voor de continuïteit en zoveel
mogelijk behoud van ervaring van de leden van de Ouderraad wordt er steeds actief gekeken naar een
wisselende samenstelling van ouders. Tot onze spijt zal Nicole Schuring de Ouderraad aan het eind van het
schooljaar gaan verlaten. Wij danken haar hartelijk voor haar inzet en actieve bijdrage. De snuffelstages zijn
onder haar bezielende leiding een succes geworden en de brainstorm-sessie heeft de jaarvergadering
nieuw élan gegeven, mede door actief contact met andere ouders.
Omdat aan het eind van volgend schooljaar naar verwachting nog eens 4 leden afscheid zullen nemen, is
hier nu al op geanticipeerd. Voor volgend schooljaar zijn er inmiddels 3 enthousiaste ouders gevonden om
de Ouderraad te komen versterken. Twee ouders zullen worden voorgedragen voor benoeming tijdens de
volgende jaarvergadering. Een derde ouder zal in de loop van volgend schooljaar aansluiten bij de
vergaderingen. Hebt u belangstelling om daarna aan te sluiten bij de Ouderraad? Stuurt u dan vooral een
mail naar ouderraad@erasmiaans.nl !
Ook alle suggesties en ideeën zijn en blijven van harte
welkom via ouderraad@erasmiaans.nl .
Voor nu wenst de Ouderraad u en uw kind(-eren) een
heerlijke zomervakantie toe en we zien u graag terug op
een van onze activiteiten in het nieuwe schooljaar!

WOORD VAN DE RECTOR, JACQUES VAN HOOF
Nog maar amper twee weken en de zomervakantie is een feit. Tot
mijn eigen verbazing voltrekt het einde van het schooljaar zich altijd
in een sneltreinvaart. Voor je het weet worden de laatste lessen
gegeven; dit jaar vaak met de traktatie van limonade of ijsjes ter
verkoeling in de broeierige lokalen. Het afgelopen schooljaar is er
weer veel gebeurd op onze school. Zo werden we in februari
bezocht door twee inspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs.
Het volledige verslag is te vinden op www.erasmiaans.nl
(publicaties). We mogen zeer blij zijn met het resultaat van hun
bevindingen waaruit een grote tevredenheid blijkt over de
bovengemiddelde kwaliteit van ons onderwijs en de resultaten die
we hierbij boeken. De Inspectie zegt hierover o.a.: “Het antwoord op de vraag waarom het Erasmiaans
gymnasium zulke mooie resultaten behaalt, is voor een groot deel te verklaren door het ambitieuze
leerklimaat dat in alle geledingen van de school heerst, en door het feit dat docenten en leerlingen zich
verbonden voelen met de school en met elkaar.” De voornaamste aanbeveling is om na te gaan of de

gehanteerde didactiek passend is voor alle (groepen) leerlingen en hoe we om kunnen gaan met
mogelijke veranderingen in onze leerlingenpopulatie: blijft de intrinsiek gemotiveerde leerling het
dominante type leerling? Inmiddels heeft de inauguratie van 210 nieuwe eersteklassers plaatsgevonden en
zo op het eerste gezicht lijkt er geen sprake van grote veranderingen. Ze straalden een grote leergierigheid
uit. Onze nieuwe augur (“waarzegger”), Wim Tromp Meesters, stelde vast dat voor alle nieuwelingen geldt
dat de voortekenen gunstig zijn voor een prachtige carrière op onze school.
Resultaten uit het verleden geven echter geen garanties voor de toekomst. Daarom was het toch
spannend toen –vier maanden na het inspectiebezoek- de examenuitslagen bekend gemaakt werden:
90% geslaagden en 5% leerlingen die via een herexamen alsnog proberen te slagen. Natuurlijk hopen we
van harte dat het ze is gelukt, maar dat weten we pas op 30 juni. In ieder geval wederom een
examenresultaat om trots op te zijn, ook in vergelijking met de resultaten op de andere categoriale
gymnasia en VWO-scholen binnen BOOR. Bij vrijwel alle vakken is een hoger gemiddeld cijfer behaald dan
landelijk.
Kortom, u kunt uw kind(eren) nog steeds met een gerust hart aan ons toevertrouwen. Maar nu eerst maar
eens genieten van een heerlijke en ontspannen zomervakantie. De batterij van onze hardwerkende
leerlingen, docenten en andere medewerkers moet af en toe immers opgeladen worden. Ik wens u dan
ook een gezellige tijd met uw kind(eren) en kies zelf vanaf 12 juli het ruime sop om de zinnen te verzetten.
Graag tot na de vakantie!

ERASMIAANS INTERNATIONAAL (JAN-WILLEM JONGBLOED)
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. Ook dit schooljaar is er weer veel ruimte geweest voor
leuke projecten naast het gewone onderwijs. 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.
Op het gebied van internationalisering legt de school de nadruk op het
stimuleren van:
Versterkt talenonderwijs: Op het Erasmiaans volgen alle leerling ook nog
in de vierde klas verplicht een extra vreemde taal. Daarnaast kunnen zij vanaf de derde klas de
keuzevakken Spaans of Chinees kiezen. In de bovenbouw bieden alle taalsecties de voorbereiding op en
afname van internationale certificaten (Cambridge, Goethe, Delf en DELE). Spreekvaardigheid vormt een
belangrijk onderdeel bij het talenonderwijs en docenten spreken zoveel mogelijk de doeltaal tijdens de
lessen. Sinds dit jaar debatteren leerlingen niet alleen bij Nederlands maar ook bij Engels en Duits. Tijdens de
dag van de Franse en het Duitse Mach-Mit-Mobil zijn er native speakers te gast in de les. In de vijfde klas
geven Nederlandse studenten voorlichting over hun studie ervaringen in het buitenland en de voordelen
hiervan. Daarnaast kunnen leerlingen aan verschillende taal- en vertaalwedstrijden mee doen om hun
taalvaardigheid te versterken.
Digitale uitwisselingen: In de vorm van e-mail contacten of video berichten communiceren de leerlingen in
de doeltaal. Zo wisselen leerlingen bijvoorbeeld e-mail brieven uit in het Spaans met Finse leerlingen en in
het Duits met Italiaanse leerlingen. Ook hebben zij voor een project korte Duitse filmpjes gemaakt.
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 een aantal 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 in dit rijtje is de
nabootsing van de VN: MUN (Model United Nations) in de 3e klas
en de studiereis naar de Spaanse universiteitsstad Salamanca (zie
foto) waarbij leerlingen een taalcursus volgen en in een gastgezin
verblijven.
Uitwisselingen met scholen: Aan het begin van afgelopen school
jaar waren Erasmianen te gast bij een Zwitsers gymnasium in
Bazel. De leerlingen hadden de opdracht gezamenlijk Latijnse
teksten van Erasmus te vertalen. Deze samenwerking zal volgend

schooljaar worden voortgezet. Hier komt volgend schooljaar een nieuwe uitwisseling bij met de Duitse
Internationale School in Den Haag.
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 groter
te maken, zodat zij in termen van Erasmus kunnen zeggen: De hele wereld is mijn vaderland!
BEROEPENORIËNTATIE 5 E JAAR (VERA RONTELTAP)
Op 27 maart jl. organiseerde de Ouderraad in samenwerking met school de
jaarlijkse Beroepenoriëntieavond voor de 5de klas. In drie groepen gaven 15
ouders en een aantal oud-leerlingen een indruk van hun eigen studiekeuze en
de wijze waarop deze een rol heeft gespeeld in de 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? Ten minste de volgende twee adviezen bleven
hangen bij het publiek: (1) kies echt een opleiding die je leuk vindt, en (2) maak
de opleiding af. Sommige ouders waren het niet helemaal eens met het eerste
advies: leuk om je passie te volgen, maar als je het aankunt, kies dan voor een
technische opleiding. Mocht u als ouder geïnteresseerd zijn om uw eigen keuzes
te delen met de 5de klassers van volgend jaar, stuur dan een email naar:
ouderraad@erasmiaans.nl
SNUFFELSTAGES 5 E JAAR (NICOLE SCHURING)
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 plaats
vonden 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, Quooker, de Gemeente Zwijndrecht,
Boskalis en TV Rijnmond. We hebben leuke reacties gehad en willen nogmaals de ouders voor alle
inspanningen bedanken.
FINANCIEN STICHTING OUDERRAAD
Ook dit jaar heeft ongeveer 85% van de ouders de ouderbijdrage betaald. Dat is vergelijkbaar met het
voorgaande jaar en daar zijn we natuurlijk blij mee!
Met deze bijdrage wordt voorzien in een aanbod van extra activiteiten voor zoveel mogelijk leerlingen, en
een spaarpot gevuld voor het vieren van het volgende lustrum. Na de vakantie wordt het financiële
jaarverslag opgesteld en zullen we u meer informatie geven over de baten en de lasten.

