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Terugblik ouderraad schooljaar 2020-2021: een jaar om (nooit) te vergeten 

Beste ouders, 

Over het afgelopen schooljaar zal nog veel worden gesproken. De corona-epidemie had een 

ongekende invloed op het dagelijks leven van iedereen. Als klankbord van de ouders heeft de 

ouderraad dit jaar het gebruikelijke maandelijkse overleg met de schoolleiding via Teams gevoerd. 

Schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders, iedereen werd uitgedaagd om uiterst flexibel te 

zijn onder steeds wisselende omstandigheden. De schoolleiding werd hierin extra belast door de 

zoektocht naar een nieuwe rector die tot op heden nog niet is gevonden. Wij realiseren ons echter 

vooral hoe zwaar de afgelopen tijd voor vele leerlingen is geweest. 

Waar wij normaal de school ondersteunen met de organisatie van activiteiten en besteding van de 

door u ter beschikking gestelde vrijwillige financiële bijdrage, hebben wij dit jaar geprobeerd om 

dingen te verzinnen die ondanks corona toch mogelijk waren. Dat bleek helaas niet veel te zijn, maar 

gelukkig keert het tij en kunnen wij binnenkort weer onze tanden zetten in de organisatie van de 

activiteiten die u van ons gewend bent. Hieronder volgt een korte opsomming van wat wij het 

afgelopen jaar hebben kunnen doen. 

Zoetigheid in zure tijden 

Geen Sinterklaas, geen Kerstgala, geen oliebollenkraam op het Forum vanwege de kans op een te 

grote samenkomst van de leerlingen. Wat wel? Op 14 december heeft de ouderraad 44 dozen met 

kersttraktaties verspreid onder de klassen. Voor iedere klas een doos vol zoetigheid. Een klein maar 

zoet gebaar in zure tijden.  

Extra vitamines voor leerkrachten in de lerarenkamer 

Om de leerkrachten een hart onder de riem te steken heeft de ouderraad namens de ouders tot de 

kerstvakantie een houten krat met fruit geplaatst in de lerarenkamer. Deze werd 2 keer per week 

bijgevuld, zodat leraren dagelijks een stuk fruit konden nuttigen.  

Digitale thema-avond met Harvard professor Albert Hofman over de impact van de coronacrisis op 

een kind 

In de Zoom thema-avond op 11 november hield arts-internist-epidemioloog Albert Hofman een 

boeiende lezing over corona en de impact die dit heeft op de school en onze kinderen. De lezing was 

zeer goed bezocht en bood interessante inzichten. Het voordeel van een digitale thema-avond was 

dat er een mogelijkheid was om in kleine groepjes bij elkaar te komen om bepaalde onderwerpen te 

bespreken en daarna weer bij de grotere groep aan te haken. 

Digitale inloophalfuurtjes bij de ouderraad 

Wij vinden het belangrijk om met u in contact te blijven, helemaal in het afgelopen schooljaar. 

Daarom hebben wij digitale inloophalfuurtjes georganiseerd waarin u uw ideeën kon bespreken met 

twee leden van de ouderraad.  

 



Beroepenoriëntatie-avond op 16 februari 

Ieder jaar organiseert de ouderraad de beroepenoriëntatie-avond. Dit jaar vond deze in digitale vorm 

plaats op dinsdag 16 februari. Tijdens deze avond gingen leerlingen in kleine groepen in gesprek met 

ouders en oud-leerlingen uit verschillende beroepsgroepen. De avond werd tijdens de mentorlessen 

voorbereid en de organisatie lag in handen van de ouderraad. Ondanks, of misschien wel dankzij de 

digitale vorm, was dit een groot succes. 

Resultaten ouderenquête 

Aan het begin van dit schooljaar hebben veel ouders deelgenomen aan de door de school 

uitgestuurde online ouderenquête. Hierin heeft u ook uw ideeën gedeeld over de ouderraad. In het 

algemeen waren de reacties zeer positief. Als mogelijke verbeterpunten kwamen o.a. naar voren dat 

u het prettig vindt als er een aantal keer per jaar kort en overzichtelijk informatie wordt gegeven 

over de stand van zaken en dat u graag inzicht wilt hebben in de besteding van de financiële bijdrage. 

Hier hebben wij gehoor aan gegeven door het inloophalfuur te organiseren (zie boven), en voor 

inzicht in de financiële bijdrage bent u van harte welkom bij onze jaarvergadering die komend 

schooljaar gehouden zal worden op 14 oktober. Een uitnodiging ontvangt u te zijner tijd. 

 

Professor Eveline Crone en promovendus Kayla Green over de impact 

van corona op jongeren 

Op uitnodiging van de ouderraad hebben op 31 maart professor Eveline 

Crone en promovendus Kayla Green een online lezing gegeven over de 

invloed van de coronacrisis op jongeren. Het was een interessante en 

goedbezochte bijeenkomst op een avond met welhaast zomerse 

temperaturen. 

 

 

En toen de school weer volledig openging op 7 juni… 

….was het buiten 30 graden. Het was wel weer even 

wennen voor de leerlingen om met de gehele klas weer 

gezamenlijk lessen te volgen. Om de verhitte 

gemoederen wat te koelen heeft de ouderraad de 

leerlingen op die eerste dag getrakteerd op een fris ijsje. 

Wat kan er weer? 

Nu er steeds meer mogelijk is, kunnen ook wij weer in actie komen. Met de uitslagen van CE 2 is nu 

95% van de leerlingen in het eindexamenjaar geslaagd. Van harte gefeliciteerd! De ouderraad is als 

vanouds aanwezig op 8 juli bij de diploma-uitreiking in De Doelen om hen toe te spreken en een 

Erasmuspenning te overhandigen.  

Elk jaar organiseert de ouderraad een borrel voor de docenten aan het einde van het schooljaar. 

Vorig jaar kon deze niet doorgaan en hebben wij een kleine attentie aan alle docenten gegeven. Dit 

jaar zal de borrel niet zoals gewoonlijk plaatsvinden bij van Zanten op de Meent, maar op het Forum 

en worden verzorgd door Ras catering, de mensen van de Cantina.  



De ouderraad iets voor u? 

Wij zijn erg blij met de komst van drie nieuwe kandidaten voor de ouderraad, te weten Henk 

Trijsburg, Derk de Gier en Kirsten van den Berg. De laatste is ook bereid om de taak van 

penningmeester op zich te nemen, waardoor onze huidige penningmeester Matthijs van Dijk het 

stokje met een gerust hart kan overgeven.  

Heeft u vragen aan ons, suggesties, of wilt u lid worden van de ouderraad? U kunt ons vinden op de 

site van het Erasmiaans onder het kopje Ouders, ouderraad, samenstelling, of via de mail: 

ouderraad@erasmiaans.nl.  

Wij wensen u en uw kind of kinderen een fijne en gezonde vakantie en hopen u komend schooljaar 

vaak te zien! 
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