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NIEUWSBRIEF
Ouderraad Erasmiaans Gymnasium
Ouderraad algemeen en afscheid Mijke Withagen
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten van de
ouderraad. U kunt alles over de samenstelling en opzet van de ouderraad lezen op
www.erasmiaans.nl onder het kopje ouders,
ouderraad.
Onze activiteiten worden gefinancierd vanuit de
ouderbijdrage die u als ouders van leerlingen op het
Erasmiaans betaalt. De ouderraad (hierna OR) is dus
afhankelijk van uw bijdrage en is er trots op dat de
meeste ouders het adviesbedrag overmaken.
Dit jaar nemen wij afscheid van Mijke Withagen
(middenvoor) omdat haar dochter is geslaagd. Zij is
sinds 2016 lid geweest van de ouderraad en heeft
zich o.a. intensief met de klassenouders beziggehouden. Wij danken Mijke hartelijk
voor haar betrokkenheid en inzet.
Hoe behouden we mooie tradities?
Meedenken met schoolleiding Dit jaar zijn er 197 leerlingen geslaagd (98%), waarvan
26 cum laude! Gefeliciteerd! Dat betekent dat er veel goed gaat op het Erasmiaans
en dat willen we graag zo houden. Waar het minder goed gaat, denken wij mee
met de schoolleiding, bijvoorbeeld over het alcohol- en drugsbeleid. U heeft allen
kunnen lezen dat de kolderdag (laatste schooldag van de zesdejaars) is afgeschaft
vanwege de heersende cultuur rondom alcoholgebruik van leerlingen. Natuurlijk
betreuren wij het, net als de schoolleiding, dat zo’n traditie voor komende zesdejaars
verloren gaat. Des te belangrijker is het om mee te denken over de koers die ingezet
kan worden. Wat kan hiervoor in de plaats komen? Hoe behouden we de mooie
tradities die het schoolleven van onze kinderen juist zoveel kleur geven? Laat uw
mening horen, of stap eens op een van ons af. Wij vertegenwoordigen u in ons
maandelijkse overleg met de schoolleiding, dus weet dat u gehoord wordt.
Debatclub, RGB
De OR heeft regelmatig contact met leerlingen die meedoen aan de debatclub en
ondersteunt de deelname en reiskosten die hiermee gemoeid zijn. Ook de leden van
de RGB (Rotterdamse Gymnasiasten Bond) worden door leden van de OR begeleid.
Onderwerp voor de komende thema-avond, stress
Thema avond Elk jaar organiseert de OR een thema-avond voor ouders rond een
actueel onderwerp. Dit jaar was dat de lezing van Drs. Ankie Remijn over het
puberbrein en effectief studeren. Voor de thema-avond in november 2019 is
gekozen voor het onderwerp stress. Steeds meer jongeren hebben hiermee te
maken in het dagelijkse, drukke leven, zowel op school, als in hun ‘vrije tijd’. Wij
hopen dan ook dat dit onderwerp veel mensen zal uitnodigen om te komen.

Financiële ondersteuning voor ouders
Solidariteitsfonds Ouders met beperkte financiële middelen kunnen een beroep
doen op het solidariteitsfonds zodat hun kind mee kan met de verplichte
schoolreizen (Heino, Trier, Rome). Dit gebeurt overigens anoniem via de rector.
Muzikale kwaliteiten van de leerlingen
Muziek Jaarlijks vindt de zogenaamde Battle of the bands plaats, waarbij bands van
leerlingen uit alle leerjaren optreden. Zij worden daarbij toegejuicht door
medeleerlingen en ouders. Daarbij maken de deelnemers gebruik van de
aanwezige geluidsapparatuur, waarbij soms
wel eens iets misgaat.
De OR kijkt in nauwe samenwerking met de
school naar wat hierin verbeterd kan worden,
bijvoorbeeld met een bijdrage in de kosten
van nieuwe apparatuur, en mogelijk door
workshops geluidstechniek te organiseren.
Daardoor zal iedereen optimaal kunnen
genieten van de muzikale kwaliteiten die de
leerlingen in huis hebben.
Activiteiten onderbouw: museumbezoek, leermiddelen, klassenuitjes
Dit jaar zijn er 225 leerlingen toegelaten tot het Erasmiaans Gymnasium. Dat is meer
dan in voorgaande jaren, wat mogelijk was door het vormen van een 8e klas.
De eerstejaars leerlingen houden jaarlijks een sponsorloop, waarvan de opbrengst
naar een goed doel gaat. Dit jaar ging dat voor de helft naar het Ronald McDonald
Huis en de andere helft naar het Kenia-project, ter ondersteuning van meisjes in
Kenia zodat ze naar school kunnen. Na afloop is er ieder jaar een gezellige
barbecue voor alle deelnemers en begeleiders, op kosten van de OR.
Voor de eerste- en tweedejaars leerlingen draagt de OR onder andere bij aan het
bezoek aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, maar ook aan de aanschaf
van bijzondere leermiddelen die buiten het schoolbudget vallen, zoals een Lego
educatieve basis-set voor natuurkunde en leen-iPads. Ook coördineren en
financieren wij de uitjes die de klassenouders organiseren. Een reactie: “Haha, we
hebben veel pret gehad en lekker gegetenJ”
Ook voor leerjaar drie is het mogelijk om een bijdrage te ontvangen voor een
klassenuitje. Er is ruimte om meer te organiseren voor dit leerjaar, dus als u ideeën
heeft, laat het ons weten.
Activiteiten bovenbouw: voorstelling, beroepenoriëntatie-avond, diploma-uitreiking
De thema-avond voor de vierdejaars leerlingen bestond uit een unieke voorstelling
van Theatergroep PlayBack met het thema alcohol- en drugsgebruik. In aanvulling
daarop was er ook een voorstelling voor de ouders over dit onderwerp.
De OR betaalt voor dit leerjaar de boeken Caput Mundi, ter voorbereiding op de
Rome-reis in het vijfde jaar.
Voor de vijfdejaars leerlingen is de beroepenoriëntatie-avond georganiseerd waarbij
ouders iets vertellen over hun beroep en de studiekeuzes die daaraan vooraf zijn
gegaan. Aansluitend volgden de snuffelstages, waarbij de leerlingen een dag of
dagdeel meelopen in de beroepspraktijk van een ouder. Een ouder zei later: “De

leerling heeft niet veel gesproken, maar wel tijdens ons practicum dezelfde
experimenten uitgevoerd als de studenten. Dat vond ik knap."
De OR is betrokken bij de organisatie van de diploma-uitreiking in De Doelen aan de
zesdejaars die daarbij traditiegetrouw een penning van het Erasmiaans Gymnasium
overhandigd krijgen. Deze penning wordt door de OR betaald.
Meedenken?
Als u een goed idee heeft voor een activiteit, een vraag of opmerking heeft over de
gang van zaken op school, of een thema heeft waarvan u vindt dat het aandacht
verdient, dan horen wij dat graag via: ouderraad@erasmiaans.nl.
Wilt u eens met ons om de tafel? Kom dan naar onze jaarvergadering.
Agenda
4 juli, diploma-uitreiking zesdejaars
19 juli, promotie van leerjaren 1 t/m 5 in de Laurenskerk
20 juli, begin zomervakantie, tot en met 1 september
17 oktober, jaarvergadering van de ouderraad
27 november, thema-avond voor ouders over stress

