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NIEUWSBRIEF
Ouderraad Erasmiaans Gymnasium
Ouderraad algemeen
Kerstgroet van voorzitter Jan-Willem Jongbloed. Voor u ligt de Kerstnieuwsbrief van schooljaar
2019-2020. In de eerste periode van dit schooljaar is er veel gebeurd op school. Na de zomer
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 (hierna OR) is bij veel van deze zaken betrokken en
biedt de school waar nodig ondersteuning. Sinds oktober hebben wij Deborah Fernald als
officieel nieuw lid in de OR mogen verwelkomen. Op bijgaande foto ziet u de huidige
samenstelling. Wanneer u iets met ons wilt delen, stuur dan gerust uw mail naar
ouderraad@erasmiaans.nl.
In deze nieuwsbrief leest u wat we de afgelopen maanden
(mede) hebben georganiseerd en komen ook onze
komende activiteiten (beroepenavond, snuffelstages) aan
bod. Veel leesplezier gewenst! De OR wenst alle ouders,
leerlingen, docenten, ondersteunende medewerkers en
schoolleiding prettige feestdagen toe en een gezond,
gelukkig en succesvol 2020!
(vlnr: Edwin Brandsma, Matthijs van Dijk, Peter Kooijman, Tadek Hendriksz,
Christa Lips, Sheila Kroon, Liesbeth van Laak, Deborah Fernald, Marlica
Ligtelijn, Jan-Willem Verkuyl, ontbrekend, Martijn Punt)

Hoe behouden we mooie tradities?
Meedenken met de schoolleiding Een van de tradities van het Erasmiaans Gymnasium is de
Rome-reis van de vijfdejaars. Dit jaar was deze een groot succes! Er was een zero-tolerancebeleid met betrekking tot alcoholgebruik en die duidelijkheid werd gewaardeerd en
ondersteund. Ook de leraren die mee waren, hebben tijdens de Rome-reis geen alcohol
gebruikt, uit solidariteit met de leerlingen. Tijdens de jaarvergadering van de OR, is een
brainstormsessie gehouden aan de hand van enkele stellingen over alcoholgebruik. Voor
ieder was het duidelijk dat respectvol met elkaar omgaan bovenaan staat. Er werd
aandacht gevraagd voor andere middelen dan alcohol, omdat door het verbod op alcohol
de stap naar deze middelen misschien makkelijker gezet wordt. Recent onderzoek heeft
aangetoond dat m.i.v. de nieuwe leeftijdsgrens het alcoholgebruik onder jongeren is
gedaald, maar dat een kleine groep juist excessief is gaan drinken. De OR denkt mee over
alcoholbeleid voor de hele school.
Debatclub, RGB
De OR heeft regelmatig contact met leerlingen die
meedoen aan de debatclub en ondersteunt de
deelname en reiskosten die hiermee gemoeid zijn. In de
afgelopen jaren zijn al heel wat prijzen gewonnen. De
trofeeën zijn te bewonderen op school bij de ingang van
de fietsenstalling en op de foto in de bijlage. Ook de RGB
(Rotterdamse Gymnasiasten Bond) worden door leden

van de OR begeleid met tips over planning, geldstromen, en communicatie met de
schoolleiding. De RGB wil bekend blijven om de spetterende feesten van het Erasmiaans.
Thema-avond, stress
Elk jaar organiseert de OR een thema-avond voor ouders rond een actueel onderwerp. Op
27 november heeft Dr. Rinka van Zundert voor een volle zaal gesproken over stress bij
jongeren: hoe versterk je hun veerkracht? Vanuit positieve psychologie wordt het belang van
welbevinden onderstreept, bij jongeren, bij hun ouders, bij docenten, eigenlijk bij iedereen.
Heeft u de avond gemist, of wilt u het een en ander nog eens nalezen, kijk dan op:
https://www.erasmiaans.nl/wpcontent/uploads/2019/12/ouderavond-erasmiaansgymnasium_27-nov-2019_opsturen_compressed.pdf. Voor
meer informatie bezoekt haar website:
www.leerenveerkracht.nl
Na afloop van de lezing was er in de Cantina gelegenheid om
nog even na te praten onder het genot van een niet
alcoholisch drankje, in lijn met het schoolbeleid.
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.
Kunst en cultuur
Muziek, toneel Om alle activiteiten op het gebied van toneel, muziek, en open podium tot
hun recht te laten komen, is goede geluidstechniek van belang. Samen met Ab Gooier,
hoofd facilitaire zaken, wordt gewerkt aan het verbeteren van de geluidsapparatuur in de
aula. Daarnaast zal er aan een aantal leerlingen lesgegeven worden in geluidstechniek. De
OR zal hier een financiële bijdrage aan leveren.
Activiteiten onderbouw: museumbezoek, leermiddelen,
klassenuitjes
Dit jaar is er voor het eerst een 8e klas gevormd voor de
eerstejaars leerlingen. Ook voor het schooljaar 2020-2021
zullen er 240 nieuwe plekken zijn.
De jaarlijkse sponsorloop van de eerstejaars leerlingen
heeft dit jaar geleid tot een recordopbrengst van €
12.471,60. De helft hiervan is naar het Ronald McDonald
Huis gegaan, en de andere helft naar het Kenia-project,
ter ondersteuning van meisjes in Kenia zodat ze naar
school kunnen. Na afloop was er dit jaar niet de
gebruikelijke barbecue, maar een heuse frietkar voor alle deelnemers en begeleiders, op
kosten van de OR. Smullen maar!
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. Wij coördineren en financieren de uitjes die
de klassenouders organiseren en vanaf komend schooljaar zullen wij hiervoor, naast de
bijdrage aan de tweede- en derdejaars leerlingen ook een bijdrage leveren aan de
eerstejaars.
Dit jaar zijn bij de tweedejaars leerlingen zogenaamde MOL-gesprekken gehouden, mentorouder-leerling. De leerling maakt zelf een korte presentatie over zichzelf, over wat goed en
minder goed gaat, en wat hij of zij leuk vindt of minder leuk op school. Reactie van een
ouder: “Ik was verrast door het vlotte verhaal van mijn zoon en hoe duidelijk hij weet waar hij
zelf aan wil werken.” Komend jaar worden deze gesprekken mogelijk ook bij de eerstejaars
leerlingen gehouden.

Heeft u ideeën voor een mooie aanvulling op het reguliere lesprogramma van leerjaar drie,
naast het klassenuitje? Stap eens naar de mentor en laat het weten.
Activiteiten bovenbouw: voorstelling, beroepenoriëntatie-avond, diploma-uitreiking
De OR betaalt voor het vierde leerjaar de boeken Caput Mundi, ter voorbereiding op de
Rome-reis in het vijfde jaar.
Bent u ouder van een vijfdejaars leerling? Dan heeft u inmiddels de uitnodiging ontvangen
over de beroepenoriëntatie-avond. Hierbij kunnen ouders iets vertellen over hun beroep en
de studiekeuzes die daaraan vooraf zijn gegaan. Aansluitend volgen de snuffelstages,
waarbij de leerlingen een dag of dagdeel meelopen in de beroepspraktijk van een ouder.
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?
Twee nieuwe leden gezocht! De OR is een klankbord voor school. Zonder formele rol overlegt
de OR met de schoolleiding en geeft adviezen en doet suggesties om de schooltijd van onze
kinderen zo aangenaam en interessant mogelijk te maken. Vanaf komend schooljaar (20202021) is de OR op zoek naar twee nieuwe leden. Wilt u graag met andere ouders sparren
over het reilen en zeilen van de school? Wilt u een kijkje achter de schermen? Neem dan
contact met ons op. Ook voor vragen, opmerkingen over de gang van zaken op school, of
een thema waarvan u vindt dat het aandacht verdient, kunt u ons vinden via:
ouderraad@erasmiaans.nl.
Fijne vakantie!
Agenda
Kerstvakantie, 20 december t/m 5 januari 2020
Open dag, 1 februari 2020
Beroepenoriëntatie-avond vijfde klas, 18 februari 2020
EEP/Heino/Xanten/Trier, 20-22 april
Snuffelstages vijfde klas, 20-22 april

