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Kerstgroet van de voorzitter, Jan-Willem Jongbloed
Voor u ligt de Kerstnieuwsbrief van schooljaar
2018/2019. In de eerste periode van dit schooljaar is er
veel gebeurd op school. Na de spectaculaire start van het
schooljaar met de viering van het 138e Lustrum, heeft elk
leerjaar de dagelijkse routine weer opgepakt en zijn de
eerste maanden van het schooljaar omgevlogen. Binnen
school zijn activiteiten opgepakt en zijn veel
veranderingen in de rol van diverse docenten in gang
gezet. De ouderraad is bij veel van deze zaken betrokken
en biedt de school waar nodig ondersteuning. Op
onderstaande foto ziet u de huidige samenstelling.
Wanneer u iets met ons wilt delen, graag! Mail dan naar
ouderraad@erasmiaans.nl.

Eerste nieuwsbrief
schooljaar 2018-2019
......................................................
Met onze nieuwsbrieven
hopen wij u beter te
informeren en u te
betrekken bij de activiteiten
die mede door uw
financiële ondersteuning
tot stand komen. De
nieuwsbrieven zijn ook te
vinden op de schoolwebsite
onder ‘ouderraad’. Als u
opmerkingen of vragen
heeft, horen wij die graag.
Dat kan persoonlijk (zie
adressenlijst op de
schoolsite) of via een
emailberichtje aan:
ouderraad@erasmiaans.nl

vlnr: Edwin Brandsma, Tadek Hendriksz, Matthijs van Dijk, Liesbeth
van Laak, Sheila Kroon, Peter Kooijman, Mijke Withagen, Christa
Lips, Marlica Ligtelijn, Jan-Willem Jongbloed, afwezig Martijn Punt

In deze nieuwsbrief leest u wat we de afgelopen maanden
(mede) hebben georganiseerd, zoals het Lustrum en de
thema-avond, en komen ook onze komende activiteiten,
zoals beroepenavond en snuffelstages aan bod. De
Ouderraad wenst alle ouders, leerlingen, docenten,
ondersteunende medewerkers en schoolleiding hele
prettige feestdagen toe en een gezond, gelukkig en
succesvol 2019!
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Woord van de rector, Jacques P.M. van Hoof.
Sinterklaas heeft de school weer verlaten, de kerstverlichting doet haar intrede, maar de
temperatuur buiten is nog aangenaam en de sneeuw laat op zich wachten. Ook binnen
school zijn er nieuwe ontwikkelingen. Een groep vierdeklassers heeft rond de
herfstvakantie een bezoek gebracht aan internaten met een highschool voor weesmeisjes
in Kenia. Een indrukwekkende ervaring die we de komende jaren aan nieuwe lichtingen
vierdejaars willen bieden. Het opzetten van dit project is het laatste grote wapenfeit van
onze vertrekkende conrector, Ank Groenendijk (zie foto). Zij heeft met hart en ziel gewerkt
op en voor het Erasmiaans en zal door ons node gemist worden. We zijn haar veel dank
verschuldigd en wensen haar hele mooie levenservaringen in de komende jaren na haar
vervroegde pensionering.
De vernieuwde
schoolleiding en
stafleden staan
ondertussen te
trappelen om samen
aan de slag te gaan.
Het nieuwe
schoolplan voor de
komende vier jaar
moet worden
geschreven en
hierin komen alle
gewenste
ontwikkelingen te
staan om tot nog
beter onderwijs te
komen. Voor het schoolplan zal input worden opgehaald bij de leerlingenpanels, de
ouderraad en de medewerkers. De geplande verbetering voor de afdeling toneel en muziek
is helaas vertraagd. Doordat extra bouwhistorisch onderzoek moet plaatsvinden, loopt de
verbouwing een vertraging op van minimaal 6 maanden, waardoor deze niet na de
zomervakantie afgerond kan zijn. Gelukkig heeft dit geen invloed op het enthousiasme
waarmee collega’s en leerlingen werken aan hun kunstzinnige uitingen. Het Kersttoneel in
de laatste week voor de vakantie is hier een prachtig voorbeeld van. Komt u vooral kijken
naar het stuk Troy dat van 17 t/m 19 december wordt opgevoerd. Ik wens u mooie dagen
met familie en vrienden en zie u graag tegemoet in het nieuwe jaar. Jacques P.M. van Hoof,
rector
Financieel nieuws, Matthijs van Dijk, penningmeester
Tijdens de jaarbijeenkomst op 1 november jl. is de begroting voor 2018-2019
goedgekeurd in aanwezigheid van de voorzitter van de kascommissie en een zevental
betrokken ouders. Wij hebben het zeer gewaardeerd dat de kascommissie en deze ouders
op de jaarvergadering aanwezig zijn geweest. Ons doel ieder jaar is alle inkomsten 100%
te besteden in het lopende schooljaar. Afgelopen jaar is dat helaas niet volledig
gerealiseerd. Daarom kunnen we het komende jaar verzoeken vanuit de schoolleiding wat
ruimer gaan honoreren.
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Bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief, heeft de Ouderraad aan
inkomsten 34.700 Euro aan
ouderbijdragen ontvangen. Dat is 75%
van wat we verwachten te ontvangen. Net
als andere jaren, hopen en verwachten we
dat dit bedrag aangevuld wordt door
ouders die de bijdrage later 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!
Foto: L.S. Fotografie, tijdens het lustrum 2018

Tot nu toe hebben we een aantal activiteiten financieel ondersteund, bijvoorbeeld:
• Het feest van het 138ste lustrum in het Nieuwe Luxor
• De sponsorloop voor de eerste klas, georganiseerd door de RGB
• De thema-avond voor de ouders over huiswerk en het puberbrein, dit jaar verzorgd
door Ankie Remijn
• Klassenuitjes voor tweede- en derdeklassers, waarvoor de ouderraad per leerling
10,- euro ter beschikking stelt
• Een excursie naar het museum voor oudheden in Leiden voor alle eersteklassers
Begroting en realisatie Fonds Stichting Ouderraad Erasmiaans Gymnasium 2017-2018

Inkomsten
Schoolfonds (schatting dat 80% van de leerlingen betaalt)
Rentes en overige opbrengsten
Totaal

Uitgaven
1. School
2. Ouders
3. Catering
4. Leerlingen
5. Overige kosten
6. Projecten + onvoorzien
7. Reserveringen (Lustrum en algemene reserve)
Totaal
Inkomsten minus uitgaven => uit reserve

Begroting
2017/2018

Realisatie
2017/2018
€ 48.555
€ 65
€ 48.620

Begroting
2017/2018

€ 46.247
€ 88
€ 46.335
Realisatie
2017/2018

€ 20.000
€ 10.000
€ 7.000
€ 8.320
€ 800
€ 5.000
€ 7.500
€ 58.620
-€ 10.000

€ 11.624
€ 6.850
€ 7.108
€ 8.118
€ 704
€0
€ 8.506
€ 37.097
€ 9.237

Internationalisering, Jan-Willem Jongbloed, voorzitter
Dit jaar zijn er wederom volop mogelijkheden voor leerlingen om internationale en
interculturele ervaringen op te doen. Zo vond afgelopen oktober voor het eerst in
samenwerking met stichting Verkaart de Keniareis plaats. Een groep leerlingen uit klas 4
heeft sponsorgeld voor scholen ingezameld en de betrokken scholen bezocht. In november
waren leerlingen uit Trier in verschillende klassen op bezoek in het kader van een
uitwisseling met een Duits gymnasium.
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Erasmianen debatteren graag – niet alleen in het
Nederlands. Een delegatie bovenbouw-leerlingen is in
november naar Praag afgereisd voor deelname aan
het EEYP (Erasmian European Youth Parliament).
Leerlingen uit klas 4 schreven resoluties en
debatteerden in het Engels tijdens het MUN (Model
United Nations).
Komend voorjaar volgt een tweede MUN-ronde voor
leerlingen uit klas 3 en 4 evenals de deelname aan de
eerste Duitse debatwedstrijd in Nederland. De
uitwisselingen met Trier en de Duitse school in Den Haag worden met wederzijdse
bezoeken vervolgd. Voor de tweejaarlijkse talenreis naar Salamanca is inmiddels contact
gelegd met een plaatselijke school, zodat leerlingen hun talenkennis daadwerkelijk kunnen
toepassen en Spaanse leeftijdsgenoten ontmoeten.
Ter versterking van het vreemdetalenonderwijs begeleidt de school een groot aantal
leerlingen bij het behalen van een of meerdere internationaal erkende certificaten, te
weten Cambridge, DELF, Goethe en DELE. De Ouderraad blijft deze contacten ook het
volgend jaar stimuleren.
Beroepenoriëntatie, Edwin Brandsma en Liesbeth van Laak
Vaak beginnen leerlingen in de vijfde klas hun gedachtes te vormen over hun
vervolgstudie en bezoeken ze de eerste open dagen van
universiteiten en hogescholen.
De OR wil ook graag een steentje bijdragen aan het
denk- en keuzeproces van de leerlingen in leerjaar 5 en
organiseert daarom op 19 februari 2019 een
beroepenoriëntatieavond .
De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en alle ouders hebben een e-mail ontvangen
waarin hen gevraagd is of zij de bereidheid hebben om op 19 februari iets te vertellen over
hun studiekeuze en hun carrière pad. Het doel ervan is om leerlingen te inspireren en hen
te laten inzien dat het volgen van een bepaalde studie niet noodzakelijkerwijs betekent dat
je perse in dat vakgebied werkzaam zult worden of blijven.
Sponsorloop, RGB
Ook dit jaar was de sponsorloop een daverend succes met
een opbrengst van maar liefst € 8.138,34 euro! Dit jaar is
de opbrengst in tweeën gesplitst, de ene helft is zoals
gebruikelijk aan het Ronald McDonald Kinderhuis
gedoneerd en de andere helft aan de kinderen in Kenia,
waar een groep vierdeklassers tijdens de Rome-week
vrijwilligerswerk heeft verricht. Wij zijn waanzinnig trots
op dit prachtige bedrag en hopen dat ook de komende
jaren de opbrengst zo mooi zal zijn.
Salve, de RGB
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Debatclub, Matthijs van Dijk, penningmeester
Reeds een aantal jaren subsidieert de Ouderraad debattraining voor alle leerlingen in de
vierde klas. Ieder jaar weer een nuttige introductie in wat debatteren nu precies inhoudt.
Vorig jaar is er door een aantal enthousiaste leerlingen nieuw leven geblazen in de
debatclub. Een groep van ongeveer 25 leerlingen van klas vier, vijf en zes neemt, volledig
in eigen tijd, deel aan 12 debat-toernooien. De leerlingen van het Erasmiaans weten
regelmatig de eerste prijs in de wacht te slepen. Om de continuïteit van de debatclub te
garanderen, werft het huidige bestuur van de debatclub actief leerlingen in de vierde klas
om ook volgend jaar weer actief deel te kunnen
nemen aan de debatwedstrijden.
Vanuit school begeleidt docente Nederlands Quen van
Meer hen hierin. De ouderraad vindt het leren
debatteren een belangrijke vaardigheid. Om het
enthousiasme van leerlingen verder te stimuleren,
ondersteunen we de leden van de debatclub die
deelnemen aan de toernooien met een bijdrage van
circa 50% van de reiskosten en deelnamekosten.
Klassenouders en uitjes, Mijke Withagen, Sheila Kroon
Een van de activiteiten die gesponsord wordt door de ouderraad en wordt betaald uit de
ouderbijdrage is het klassenuitje voor de eerste, tweede en derde klassen. De
klassenouder(s), met medewerking van de mentor, organiseren een of meer leuke
activiteiten voor de klas van hun kind(eren). Die activiteit kan variëren van puur
ontspanning, zoals laser-gamen, bowlen, of poolen, tot meer educatief, zoals
museumbezoek of een bezoek aan de rechtbank, of zelfs een eindbarbecue, vaak ook met
de ouders.
Het doel van het klassenuitje is dat de onderlinge band in
de klas wordt versterkt en kinderen ook optrekken met
kinderen waar minder contact mee is. Als ouderraad
vinden we het belangrijk dat ook de sfeer in de klas goed
en gezellig is.
Vanuit de ouderraad zijn wij voornemens voor de
klassenouders een borrel te organiseren. Wij vinden het
leuk de klassenouders te ontmoeten en willen met hen
sparren over het klassenouderschap. Heeft u als
klassenouder interesse, dan kunt u zich opgeven voor de
borrel op 10 januari 2019 vanaf 17.00 uur via ons email
adres: ouderraad@erasmiaans.nl Graag tot ziens!
Investeren in leren, puberbrein en huiswerk, Peter Kooijman
Toen we als ouderraad het besluit namen om dit jaar op de
thema avond een lezing te laten geven over het puberbrein, had
ik niet gedacht dat die lezing zo leerzaam, maar vooral zo geestig
zou zijn. Ik had drs. Ankie Remijn (zie foto) toen ook nog niet
ontmoet. Ankie Remijn heeft een boekje geschreven met de titel
“Meer leren in minder tijd”. Hierin beschrijft zij hoe een puber
effectiever en efficiënter huiswerk kan maken. Dus geen keuze
tussen school of een sociaal leven, maar beiden.
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Het onderwerp sprak niet alleen mij maar veel andere ouders aan. Op 22 november zaten
we met ongeveer 160 ouders in de Cantina, waar Ankie aangaf dat zij tot 2007 zelf docent
is geweest en daarna is begonnen met huiswerkbegeleiding, mentoren training en
coaching van pubers én ouders.
Naast dat ze veel ervaring met begeleiding van pubers van anderen, vertelde ze ook met
veel relativeringsvermogen over het omgaan met haar eigen puberkinderen.
Ze nam ons mee in de manier waarop het brein van
pubers functioneert. Bij het leren van schoolwerk, gaf zij
aan dat het bij veel pubers vaak misgaat bij de gedachte:
‘ik begrijp het dus kan ik het’. Zij ziet een analogie met
fietsen, op zeker moment begrijp je wat fietsen is, maar
daarna moet je oefenen om het uiteindelijk te kunnen.
Uiteraard is het voor een ieder verschillend hoeveel je
moet oefenen.
Ankie geeft aan dat het loslaten van de pubers goed
gecombineerd moet worden met begeleiding, waarbij de
ouders wel degelijk de regie zouden moeten houden en structuur zouden moeten geven.
Het aanbrengen van structuur is namelijk hetgeen veel pubers niet kunnen. Laat nu net
plannen de nummer één zijn als het aankomt op efficiënt en effectief leren. Dat is voor een
puber nog lastiger als er op de telefoon, I-pad of computer allemaal interessante berichtjes
binnenkomen.
Het heeft volgens Ankie
geen zin om ellenlange
samenvattingen maken,
avonden lang door te
leren of eindeloos te
onderstrepen. Het komt
neer op plannen en kort
geconcentreerd werken.
Wanneer je dan toch een
samenvatting maakt,
maak dan een klein
spiekbriefje. Bij een
spiekbriefje moet je
namelijk echt terug naar
de kern. Bij het plannen
en kort geconcentreerd
werken komen de
salami tactiek en
pomodoro techniek als termen voorbij. Verdeel de stof in hapklare brokken (salami
plakjes) en werk maximaal 25 minuten achter elkaar gevolgd door een pauze van 5
minuten en dat 4 keer. Dat houd je bij met een keukenwekker (in de vorm van een
pomodoro tomaat). Muziek mag maar bij voorkeur instrumentaal (Franse woordjes leren
met een Engelstalig liedje op de achtergrond werkt toch niet). Na die 2 uur leren, neem je
een langere pauze, waarbij er bij voorkeur echt even bewogen wordt.
Voor het plannen moet je volgens haar echt werken met een papieren agenda, waarin de
toetsen en overhoringen worden vermeld. Vervolgens ga je terug rekenen en vermeld je
per dag wat je voor de desbetreffende toets/overhoring moet doen, met herhalingen van
de reeds geleerde stof.
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Ook nam ze ons mee in een onderzoek naar faalangst. Het blijkt dat kinderen die veel
geprezen zijn om hun intellect meer last hebben van faalangst dan kinderen die geprezen
zijn om hun doorzettingsvermogen. Een
kind dat vooral geprezen is om
doorzettingsvermogen heeft veel meer het
idee dat hij zichzelf kan verbeteren en door
inzet kan leren.
Als ouder kun je je kind helpen plannen , is
het van belang om interesse te tonen, maar
ook om te overhoren. Daarnaast kun je
samen met je kind naar motivatie kijken.
Zijn er demotiverende zaken. Wat voor
korte en lange termijn doelen zijn er. Let op
met name de korte termijn doelen moeten
wel bereikbaar zijn.
Bij het schrijven van dit artikel realiseer ik me dat ik toch niet kan overbrengen waarom
Ankie gedurende de avond zo enorm geboeid heeft, een ieder aan het lachen heeft gemaakt
met haar sprekende voorbeelden en geraakt heeft met haar relativeringsvermogen.
Kortom een gemis voor een ieder die niet is geweest. Wellicht een volgende keer.
Thema-avond ‘Onder invloed’, o.l.v. theatergroep PlayBack, Christa Lips.
Op dinsdag 16 oktober jl. heeft de Ouderraad samen met school de thema-avond ‘Onder
invloed’ o.l.v. theatergroep PlayBack voor de ouders georganiseerd. Parallel hieraan is dit
thema door PlayBack onder schooltijd behandeld bij leerlingen uit de leerjaren 3 en 4.
Deze parallel sessie was dit jaar voor het eerst, met de bedoeling om de discussie over dit
onderwerp thuis, waar nodig, te kunnen ondersteunen.
De leerlingen kregen een voorstelling te zien over jongeren
die alcohol en drugs gebruikten, waarbij het volledig uit de
hand liep. Daarna was er tijd om erover te discussiëren en te
zeggen hoe zij zelf zouden handelen in dergelijke situaties.
Docente Quen van Meer vertelde later dat veel leerlingen
onder indruk waren, en het goed was om dit te doen zonder
ouders erbij, zodat ze ook dingen konden zeggen of toegeven
die ze anders misschien niet gezegd hadden.
Op de thema-avond zelf, waren ouders en aanwezige docenten enthousiast over PlayBack.
De groep heeft veel kennis van zaken, weet dat op een humoristische en duidelijke manier
over te brengen en de toehoorders te stimuleren om actief mee te denken en praten. Er is
ruimte voor elke mening. Juist het van gedachten wisselen met elkaar op zo’n avond,
werkte stimulerend om er ook thuis op door te gaan.
Helaas was de opkomst laag en heeft de ouderraad daarom een korte enquête gehouden
onder de ouders met leerlingen in deze klassen.
Samenvattend vond het merendeel van de respondenten
de keuze van het thema ‘Onder invloed’ goed en was er
behoefte om hier kennis van te nemen in de vorm van een
thema-avond. De parallel sessie was niet bij alle ouders
bekend, anderen hadden juist van hun kinderen
enthousiaste verhalen gehoord over wat ze op school
hadden gezien.
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Als mogelijke redenen voor de lage opkomst werden genoemd: te druk, gemiste
aankondiging, niet actueel onderwerp, en het feit dat men al eerder een soortgelijke
voorstelling van PlayBack had gezien. Er werden ook tips gegeven zoals hardere
praktijkvoorbeelden, uitnodiging beter onder aandacht brengen via mentor of
ouderavond, of dit thema combineren met ouderavond. De ouderraad bedankt alle
deelnemers aan de enquête van harte voor hun reacties en tips en zal daar ook zeker
gebruik van maken.

In gesprek met ouders tijdens jaarvergadering, Mijke Withagen.
Een onderdeel van de jaarvergadering van de ouderraad op 1 november 2018 was een
verdiepende sessie ‘Partnerschap tussen ouders en school’. Positief en regelmatig contact
tussen school en ouders, zogenaamd partnerschap, bevordert de ontwikkeling en het leren
van kinderen. Met de aanwezige ouders, die overigens goed verdeeld waren over de
verschillende leerjaren, is gesproken over wat goed
partnerschap is, waarin het al heel goed gaat tussen het
Erasmiaans en ons als ouders en wat beter zou kunnen.
In het voortgezet onderwijs verandert de rol en
betrokkenheid van de ouders bij het leren en de
ontwikkeling van hun kind. De leerling krijgt en neemt
een steeds grotere eigen verantwoordelijkheid voor
haar/zijn ontwikkeling. Ouders staan in het voortgezet
onderwijs op grotere afstand van de school. Ze komen nog
maar af en toe binnen en de contacten met de school zijn
veel beperkter en minder vanzelfsprekend dat in het
basisonderwijs. Maar ook al ontwikkelen jongeren zich
meer en meer zelfstandig, toch blijven juist in deze fase
ouders belangrijk.
Er is gesproken aan de hand van drie stellingen over
Magister, over het contact tussen school en ouders bij
problemen van de leerling thuis, en tot slot over de stelling of het Erasmiaans ouders
voldoende helpt hun kind te kunnen begeleiden bij het huiswerk.
De ouderraad bedankt hierbij de aanwezige ouders nogmaals voor hun input en neemt de
uitkomsten mee in de verdere gesprekken dit jaar over de activiteiten van de ouderraad en
in het contact met school.
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