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KERSTGROET VAN DE VOORZITTER - ONNO STEENBEEK
Met onze kerstnieuwsbrief brengen we u graag op de hoogte van de laatste activiteiten
van de ouderraad en de plannen voor de komende maanden. Zo doen we verslag van
de jaarlijkse thema-avond die onlangs plaatsvond en ook over de aan het begin van het
schooljaar gehouden enquête waar u massaal gehoor aan gaf. Voor de komende
periode staan onder meer de beroepenoriëntatie-avond en ook de snuffelstages voor
vijfdeklassers op de agenda. Daarnaast zijn we samen met school al volop bezig met het
grote lustrumfeest dat in september 2018 zal worden gevierd.
We zijn heel blij dat we een aantal nieuwe leden mochten verwelkomen. De nieuwe
krachten zijn Matthijs van Dijk, Marlica Ligtelijn en Christa Lips.
Hieronder ziet u de Ouderraad in de nieuwe samenstelling (Ellen Schroten ontbreekt op
de foto).

De Ouderraad wenst ouders, leerlingen, docenten, ondersteunende medewerkers en
schoolleiding goede feestdagen toe en een voorspoedig 2018!
NB: Hebt u belangstelling om aan te sluiten bij de Ouderraad? Ook alle suggesties en
ideeën zijn en blijven van harte welkom.
Stuurt u vooral een mail naar ouderraad@erasmiaans.nl !

WOORD VAN DE RECTOR - JACQUES VAN HOOF
Wat maakt het Erasmiaans Erasmiaans?
Om op die vraag een antwoord te vinden is in de afgelopen maanden input verzameld
vanuit het team en de leerlingen. We hebben dit gedaan in de vorm van zogeheten
cascade gesprekken: een groep (medewerkers of leerlingen) spreekt met elkaar, het
verslag van dit gesprek is de start van het gesprek van de volgende groep enz. Deze
vorm is goed bevallen. De gesprekken waren levendig en diverse mooie Erasmiaanse
zaken werden benoemd. Het zal geen verbazing wekken dat tegelijkertijd zaken op tafel
kwamen waar we nog mee worstelen. Bij de leerlingen uit de onderbouw werd bijv. de
toetsdruk benoemd. Maar tegelijkertijd maakt de sfeer op onze school het Erasmiaans.
Op de vraag waardoor die sfeer dan wordt gekenmerkt, werden o.a. genoemd: het
gebouw (uitstraling, statig en klassiek, voelt als een thuis); de leerlingen die je begrijpen;
contact tussen leerling en docent en het “bruist”. Het is duidelijk dat ons nog geen eeuw
oude gebouw niet mag worden vervangen door nieuwbouw; dan maar wat meer
ongemakken.
Ook de inbreng van u, ouders, hebben we verzameld via een vragenlijst die door
ongeveer een kwart van de ouder(paren) is ingevuld. Meer informatie over de uitslag
vindt u elders in deze nieuwsbrief, maar globaal vonden ouders dezelfde zaken van
belang als de leerlingen en medewerkers. Alleen de weging was niet hetzelfde bij alle
groepen (én binnen de groepen).
Alle informatie is inmiddels samengebracht en vertaald tot een visie voor onze school die
begin februari vastgesteld zal worden voor de komende vier schooljaren. Om een tipje
van de sluier op te lichten, noem ik hier de tien kernbegrippen binnen de visie:
➢ Authentiek en eigenzinnig
➢ Flexibiliteit: keuzevrijheid en ruimte
➢ Ondersteuning geven en verantwoordelijkheid nemen
➢ Interesse in elkaar en open voor het gesprek (wij-gevoel)
➢ Klassieke cultuur als drager van de verbinding tussen heden en verleden, eigene en
vreemde
➢ Bewustmaking rol in maatschappij
➢ Voorbereiding op universitaire studie
➢ Verbreding en verdieping
➢ Uitdagen tot excellentie
➢ Traditie en ontwikkeling
Prachtige begrippen om ons Erasmiaans in de toekomst nog beter vorm te geven. Ons
motto “ex pluribus unum” past er buitengewoon goed bij. Dus iedereen kan aan de slag!
ENQUÊTE ONDER DE OUDERS - ONNO STEENBEEK
De Ouderraad heeft, zoals de rector hierboven al noemt, onlangs een enquête
gehouden onder de ouders. Het doel van deze enquête was een idee te krijgen van de
wensen en beelden die bij ouders leven ten aanzien van onze school. Gestelde vragen
waren onder meer: wat was de belangrijkste reden voor u om voor het Erasmiaans te

kiezen, welke begrippen karakteriseren naar uw mening de school, welk aspect van de
school moet zeker behouden blijven en wat zou wat u betreft anders mogen. De respons
was erg hoog: bijna 300 ouders, mooi verdeeld over de leerjaren, hebben de vragenlijst
beantwoord. De resultaten zijn gedeeld met school en deze vormden belangrijke input bij
de herijking van de strategie voor de komende jaren (zie hierboven).
De onderstaande woordwolk geeft weer wat u belangrijke kenmerken vindt van de
school. Hoe groter het woord, des te vaker het woord genoemd is in de enquête.
Ten aanzien van de stellingen
werden alle onderscheidende
kenmerken belangrijk geacht:
... dat er veel ruimte is om
profielen en extra vakken te
kiezen
... dat leerlingen hun talenten
via alle geboden activiteiten en
extra's optimaal kunnen
ontplooien
... dat leerlingen veel
zelfstandigheid wordt
bijgebracht
... dat de diversiteit van alle
leerlingen op school groot is
... dat oude tradities gekoesterd
worden
Tradities bleken vooral
belangrijk voor onderbouw, terwijl de ruimte voor het kiezen van extra vakken en
profielen iets belangrijker gevonden werd door de bovenbouw. Het bijbrengen van
zelfstandigheid wordt door alle ouders even belangrijk gevonden.
Wat volgens u in elk geval behouden mag blijven was de hoge kwaliteit van het
onderwijs, de ambitie om de beste te zijn, de tradities die de school uniek maken
(expliciet genoemd: inauguratie, Laurenskerk) en in het algemeen het behoud van
klassiek gymnasium.
BEROEPENORIËNTATIE 5 E JAAR + STAGES - MARLICA LIGTELIJN
Vele enthousiaste ouders hebben zich
aangemeld voor de beroepenoriëntatie avond
op 19 februari die de ouderraad ook dit
schooljaar weer samen met school
organiseert. We gaan er samen met deze
ouders, de leerlingen en de docenten een
mooie informatieve avond van maken die in
het teken staat van studie en beroepenkeuze.
De voorbereidingen zijn in volle gang. Deze
avond zal gevolgd worden door een dagdeel
stage op 25 april, Mocht u nog stageplaatsen
beschikbaar hebben, dan horen wij dat graag.
Stuurt u dan een mail aan de ouderraad:
ouderraad@erasmiaans.nl
FINANCIËN STICHTING OUDERRAAD - ANNEKE LAOH, PENNINGMEESTER

Tijdens de jaarbijeenkomst op 26 oktober jongstleden werd de begroting voor 2017-2018
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 43.220,03
Euro aan ouderbijdragen ontvangen. Dat is een kleine 90% van wat we verwachten te
ontvangen. 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!
Tot nu toe hebben we al een aantal activiteiten 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.
Een excursie naar het museum voor Oudheden in Leiden voor de 1e klas

Financieel overzicht per 10-12-2017:
Begroting Realisatie
Inkomsten
2017/2018 2017/2018
48.555,00
Schoolfonds (schatting dat 80% van de leerlingen betaalt)
43.220,03
Rentes en overige opbrengsten
65,00
Totaal
48.620,00 43.220,03
Uitgaven
1. School
2. Ouders
3. Catering
4. Leerlingen
5. Overige kosten
6. Projecten + Onvoorzien
7. Reserveringen (Lustrum en algemene reserve)
8. Kruisposten

20.000,00
10.000,00
7.000,00
8.320,00
800,00
5.000,00
7.500,00
0,00

0,00
6.850,25
667.50
1.836,00
41,19
0,00
7.500,00
0,00

Totaal

58.620,00

26.325,09

Inkomsten minus uitgaven => uit reserve

-10.000,00

SPONSORLOOP 1EJAARS - RGB
Beste ouders! Op 29 september heeft de
sponsorloop weer plaatsgevonden. Op het
terrein van sportvereniging Neptunus hebben
de huidige eersteklassers zoveel mogelijk
rondjes gerend voor het Ronald McDonald
huis. Hier verblijven familieleden van kinderen
die zijn opgenomen in het ziekenhuis. De
eersteklassers hebben voor dit goede doel
maar liefst €9641,55 opgehaald. We hebben
de dag traditioneel afgesloten met een
welverdiende barbecue. We zijn enorm trots
op de eersteklassers en hebben, ondanks het
slechte weer, enorm genoten van de energie
en gezelligheid!
Liefs, de RGB

THEMA-AVOND 22 NOVEMBER PLAYBACK PETER KOOIJMAN
Onder invloed van drank en drugs
Een leuke thema-avond.
In mijn jeugd in Rotterdam was het heel gewoon
dat je een biertje dronk als je 14 was. Op alle
schoolfeesten werd alcohol geschonken en je
mocht nog gewoon op school roken. Vanaf 16
werd er door veel kinderen af en toe een joint
gerookt. Pilletjes waren er nog niet, cocaïne was
voor kinderen te duur en van heroïne wist iedereen
dat dat zo slecht was je er echt af moest blijven. We vonden het raar dat ze in de VS pas
mochten drinken als ze 21 waren en al wel auto mochten rijden bij 16.
Inmiddels tonen alle onderzoeken aan dat drinken voordat je hersenen zijn uitgegroeid
heel slecht is. Weten we zeker dat roken echt slecht voor je is, terwijl wiet legaal te koop is.
In films, TV-series en praatprogramma’s wordt over pillen en coke gesproken alsof het
bijna normaal is. Op je 17 kun je je rijbewijs al halen terwijl je dan op je 18de officieel je
eerste biertje mag drinken.
Uiteraard zijn er veel ouders die zelf niet drinken, niet roken en dat misschien ook nooit
gedaan hebben. Het merendeel zal nooit een pilletje voor een feest hebben geslikt of
een lijntje coke hebben gedaan. Wel zullen de meeste ouders nadenken over hoe ze hun
kinderen meegeven wat bij drank en drugs de regels zijn. De insteek daarbij is niet voor
iedereen hetzelfde. Bij sommigen is het een geloofskwestie, anderen sluiten aan bij de
wettelijke regels, weer anderen kijken puur naar de gezondheid, maar er zijn er ook die
vinden dat het beter is om in een gecontroleerde omgeving ervaringen op te doen.
Tijdens de thema-avond op 22 november bleek dat de ideeën over drank en drugs van
ouders soms best uit elkaar liggen. Daarnaast blijkt dat de ideeën van kinderen vaak
weer heel anders zijn. Al deze verschillende ideeën werden op een knappe, verfrissende
en soms grappige manier uitgebeeld door de theatergroep Playback. Deze
theatergroep trad op tijdens de jaarlijkse thema-avond die door de ouderraad op het
Erasmiaans werd georganiseerd.

Dit jaar had Playback een interactieve
voorstelling in het kader van
communiceren met je puber over drank en
drugs. Drie acteurs speelden om beurten
dan weer een ouder en dan weer een
kind. Zo was er een gesprek van twee
ouders die tegen elkaar werden
uitgespeeld met hun 16-jarige dochter die
een feestje gaf waar voor wat oudere
kinderen zeker alcohol moest zijn. Maar
ook een moeder die van haar zus gehoord
heeft dat ze wel erg streng is dat ze haar
zoon niets laat drinken en vervolgens
daarover een gesprek met haar zoon
aangaat.
Op een hele natuurlijke manier werd er
soms ingegrepen in een scene en werd aan de ouders gevraagd wat er in het ouder-kind
gesprek mis ging en of iemand raad had. In een aantal gevallen werd een ouder dan
uitgenodigd om de rol van ouder in de scene over te nemen. Knap hoe de acteurs dan
weer meegingen met de argumenten van de “nieuwe” ouder.
Na de goede ervaringen met Playback van vorige jaar – toen overigens met een andere
voorstelling – heeft de ouderraad de school gevraagd om ook een voorstelling voor de
leerlingen te organiseren. Zo zullen de leerlingen van de 4de klas in het voorjaar de
speciaal op kinderen gerichte voorstelling bijwonen. Vanwege de enthousiaste reacties
van de ouders op voorstellingen van de afgelopen twee jaar is dit waarschijnlijk iets wat
we volgend jaar herhalen. Bij voorkeur dan in dezelfde week als de voorstelling voor de
kinderen. U heeft dan een mooi onderwerp om samen met uw kind thuis te bespreken.
Wat ik van de avond heb meegekregen, is dat je op het gebied van drank en drugs wel
degelijk invloed hebt op je kinderen. Misschien niet de invloed die je wil. Grenzen zijn er
voor veel pubers nu eenmaal om overheen te gaan, maar met het stemmetje van de
ouder in het hoofd, in ieder geval minder ver.

