
 

 

Nieuwsbrief voor ouders 
Schooljaar 2022-2023, nr. 1, november 2022 

Beste ouders, 

Om ouders beter op de hoogte te houden van wat er op school speelt, sturen we vanaf dit schooljaar 

aan het eind van elke periode een oudernieuwsbrief. Voor u ligt de eerste nieuwbrief voor ouders 

van dit schooljaar. De nieuwsbrief heeft een aantal vaste rubrieken: actuele zaken, zoals de gang van 

zaken tijdens de toetsweek, nieuws uit de ouderraad, een kort verslag van de afgelopen periode en 

soms een wat langer artikel over een schoolactiviteit. 

Veel leesplezier! 

Hartelijke groet, 

De schoolleiding 
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BELANGRIJKE DATA KOMENDE PERIODE 
14 november t/m 23 december 2022 

Kijk voor de hele jaaragenda op:  https://www.erasmiaans.nl/agenda/  
 

ACTIVITEITEN VOOR ALLE LEERJAREN 

21 t/m 30 november Toetsweek 1 

5 december Sinterklaas (les t/m 6e uur) 

9 december Paarse Vrijdag 

9 t/m 19 december Verkort Rooster 

20 & 21 december RGB campagnedag & verkiezingen 

19 t/m 21 december Kersttoneel 

22 december Activiteitendag / Kerstfeest RGB 

 

LEERJAAR 1 

25 november Sportdag leerjaar 1 

19 december Voorlichting verrijkingsproject 

22 december Activiteitendag “Brood & Spelen”  

 

LEERJAAR 2 

19 december Voorlichting verrijkingsproject 

22 december Activiteitendag “Bekijken films filmproject” 

 

LEERJAAR 3 

25 & 29 november Voorlichting profielkeuze & cultuur 

19 december Voorlichting verrijkingsproject 

22 december Activiteitendag “Ministages” 

 

LEERJAAR 4 

22 december Activiteitendag “Uithof” 

 

LEERJAAR 5 

9 t/m 11 december EEPD 

13 december Studiekeuzemiddag 

19 december Herkansen/inhalen vanaf het 4e uur 

22 december Activiteitendag 

 

LEERJAAR 6 
9 t/m 11 december EEPD 

20 december Inleveren profielwerkstuk 

22 december  Activiteitendag 

  

https://www.erasmiaans.nl/agenda/


ACTUEEL 
Toetsweek periode 1 
Op 21 november begint de eerste toetsweek van dit schooljaar. Voor leerlingen uit leerjaar 1 is de 

eerste toetsweek een spannend moment, maar ook de andere leerjaren herinneren we graag aan de 

gang van zaken. Het rooster voor de toetsweek is te vinden via https://www.erasmiaans.nl/rooster/. 

Zorg ervoor dat je altijd 10 minuten van tevoren in het lokaal of de zaal aanwezig bent. 

Leerjaar 1, 2 en 3 maken hun toetsen in een lokaal, te vinden in het toetsrooster. Leerjaren 4, 5 en 6 
maken hun toetsen vrijwel allemaal in de gymzalen of de aula – ook dat is te vinden in het rooster. 
Leerlingen die recht hebben op extra tijd maken hun toetsen in het extra tijdlokaal van hun leerjaar. 

Let op: de begintijden van toetsen in het extra tijdlokaal kunnen iets afwijken van die van de rest van 

het leerjaar. 

Spullen die je wel/niet bij je mag hebben tijdens de toetsweek: 

- Tassen neem je niet mee naar het lokaal maar leg je in je kluisje.  
- Telefoons, iPads, smartwatches en andere elektronica neem je niet mee; ook deze leg je 

in je kluisje. 
- Zorg voor schrijfgerei, een rekenmachine en woordenboek als dat nodig is. 
- Neem zelf iets te drinken en eten mee voor tijdens de toets. 

 

Geen papieren rapport meer in periode 1 en 2 
Vanaf dit schooljaar ontvangt u het rapport van uw kind in periode 1 en 2 digitaal in een pdf-bestand. 

Het eindrapport na periode 3 krijgt uw kind tijdens de feestelijke promotie nog wel op papier. Het 

eindrapport is een officieel document: bewaar het goed, bijvoorbeeld voor inschrijving bij een 

vervolgopleiding. 

Energie besparen 
Nu de koudere maanden zijn begonnen zijn wij als school ook bezig met hoe we als school energie 

kunnen besparen. Alle ramen zullen aan het einde van de dag worden gesloten, de deuren houden 

we zoveel mogelijk dicht en de verwarmingen zijn ingesteld zodat we ook daar kunnen besparen. We 

willen alle leerlingen vragen om op koude dagen een warme trui aan te trekken. 

CJP Cultuurkaart 
Onze school doet mee aan de Cultuurkaart. Dat houdt in dat we als school, dankzij een bijdrage van u 

als ouder aangevuld met een bijdrage van het rijk, over een budget beschikken om voor alle leerjaren 

culturele activiteiten te organiseren. Ook krijgt elke leerling op school een eigen CJP-pas.  

Deze week ontvangen alle leerlingen via de schoolmail een uitnodiging van de Cultuurkaart om hun 

digitale CJP-pas te activeren. Met deze digitale pas hebben de leerlingen recht op alle kortingen die 

CJP aanbiedt, zoals korting bij bioscopen, musea, theaters, festivals en concerten, maar ook 

kortingen in de categorie Lifestyle & Gadgets. 

Op https://www.cjp.nl/ zijn al deze kortingen te vinden. We hopen dat de leerlingen hun pas goed 
kunnen gebruiken! 
 

Inschrijven ouderbijeenkomst “Inspiratie voor de mentale gezondheid van jongeren” 
Graag attenderen wij u op een webinar van Indigo Preventie via Zoom op donderdag 17 november 

van 20.00–21.00 uur. Het webinar is bedoeld om ouders handvatten te geven om mentale 

gezondheid bespreekbaar te maken met hun kind. De flyer vindt u hier. 

https://www.erasmiaans.nl/rooster/
https://www.cjp.nl/
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1287/File/Flyer_Webinar_Inspiratie_voor_de_mentale_gezondheid_van_jongeren_-_17_november_2022.pdf


 

Inschrijven Ministages Leerjaar 3 
Helpt u mee aan een stagedag voor leerlingen uit leerjaar 3? 

Op donderdag 22 december organiseren we een ‘ministage’ voor leerlingen uit leerjaar 3. Op deze 

dag willen we alle derdeklassers de mogelijkheid geven om een ochtend bij een bedrijf of instantie 

mee te lopen, zodat zij een indruk krijgen van hoe een werkdag eruitziet, wat verschillende bedrijven 

doen en hoe het leven er na het Erasmiaans uit kan zien. Deze ministages passen bij het kiezen van 

een profiel. Bij het maken van die keuze moeten leerlingen zich niet alleen afvragen welke vakken zij 

in de bovenbouw willen, maar ook wat zij na het Erasmiaans willen doen. 

Voor deze dag zijn we nog op zoek naar bedrijven of instanties die op die ochtend tijd hebben om 

een groepje leerlingen te laten zien wat u doet. Alle plekken zijn welkom, het maakt niet uit als er 

maar een klein groepje leerlingen langs kan komen. Het soort bedrijf of werk maakt ook niet uit – de 

bedoeling is dat leerlingen een brede blik ontwikkelen. Het hoeft dus geen werkplek te zijn die per se 

in lijn ligt met de vakken die een leerling hier volgt of gaat kiezen. Alvast veel dank voor uw 

medewerking! 

Als u plek heeft kunt u zich aanmelden via deze link. 
 

Ontbijtpakket 
Op onze mail over een ontbijtpakket voor leerlingen bij wie de financiële situatie thuis een goed 

ontbijt lastig of onmogelijk maakt, ontvingen we veel hartverwarmende reacties van ouders die hulp 

aanboden of ideeën aandroegen. Dank hiervoor. Een (gelukkig) klein aantal leerlingen krijgt 

inmiddels dagelijks een ontbijtpakket. Voor wie het nodig heeft, staat het aanmeldingsformulier nog 

steeds open. 

Klassestudent 
Sinds februari werken 6 klassestudenten op het Erasmiaans. Deze klassestudenten worden ingezet bij 

het opvangen van leerlingen bij lesuitval in leerjaar 1 en 2. Als de studenten niet voor de klas staan, 

zijn ze in de mediatheek beschikbaar om leerlingen uit alle leerjaren te helpen met hun schoolwerk. 

Ze zijn te herkennen aan hun badge. 

Clubactiviteiten 
Op het Erasmiaans bestaan verschillende, door leerlingen zelf georganiseerde clubjes. Hieronder een 

overzicht. Leerlingen die een clubje willen oprichten worden van harte uitgenodigd dit kenbaar te 

maken bij een lid van de schoolleiding of hun jaarleider, zodat school ze kan ondersteunen met een 

begeleider en faciliteiten. 

Schaken 
Elk jaar wordt het Nederlands kampioenschap schaken voor het voortgezet onderwijs georganiseerd. 

Wij doen daar ieder jaar aan mee om te concurreren tegen de beste scholen van Nederland. De 

begeleiding is in handen van dhr. Vleming, docent biologie. 

Magic The Gathering 
Naar een initiatief van een leerling, is er een oproep gedaan aan alle leerlingen of er animo is voor 

een Magic The Gathering-club. Magic is een bekend ruilkaartspel waar twee (of meer) spelers het 

tegen elkaar opnemen in een strijd om levenspunten. Ieder spel stelt een gevecht voor tussen 

krachtige "wizards" (tovenaars). Er hebben zich inmiddels een aantal leerlingen uit alle leerjaren 

gemeld die interesse hebben. Contactpersoon is dhr. Eijsbouts, TOA. 

 

https://forms.office.com/r/NWCTNBktBV


ErasMUN 
Een Model United Nations, ook wel bekend als MUN, is een conferentie, die overal in de wereld kan 

worden georganiseerd, door en voor studenten of scholieren. Bij een MUN worden conferenties van 

de werkorganen van de Verenigde Naties nagebootst, in het Engels. Als delegate schrijf je resoluties 

en houd je toespraken. Het Erasmiaans MUN committee organiseert elk jaar zijn eigen conferentie, 

ErasMUN. Ook worden andere MUNs bezocht. Bijeenkomsten zijn elke dinsdagmiddag voor 

leerlingen uit de hogere leerjaren. Interesse? De heer De Jong, docent Engels, is contactpersoon. 

Debatclub 
Het Erasmiaans heeft een actiee debatclub. Om de zoveel tijd doet deze club mee aan toernooien, 

zoals het BeNeLux debattoernooi. Het Erasmiaans Gymnasium is al meerdere malen in de prijzen 

gevallen. De debatclub heeft elke donderdag in de grote pauze een bijeenkomst in het debathok 

(tegenover de conciërges bij de fietsenstalling). Geïnteresseerden uit leerjaar 3 en hoger kunnen zich 

daar melden. 

GSA 
Op het Erasmiaans vinden we dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Dit betekent dat iedereen 

ongeacht geloof, levensovertuiging, ras, geslacht, seksuele oriëntatie of genderidentiteit zich veilig 

moet voelen op onze school. Hiervoor is de GSA, de Gender-Sexuality Alliance, opgericht. Op dit 

moment wordt de GSA weer nieuw leven ingeblazen. Leerlingen die zich willen aansluiten bij de GSA 

en/of willen helpen met het organiseren van activiteiten als Coming Out Day en Paarse Vrijdag 

kunnen mailen naar gsa@erasmiaans.nl of contact opnemen met de begeleider van de GSA, dhr. Van 

der Pol. 

Fietsverlichting en fietscontrole 
De dagen worden weer korter en de tijd van het jaar, dat leerlingen in het donker van en naar school 

fietsen is weer aangebroken. Alleen als je goed zichtbaar bent en met een goede fiets rijdt, kun je 

veilig aan het verkeer deelnemen. Check dus regelmatig de fiets van uw kind en zorg dat de fiets is 

voorzien van werkende verlichting. Op door onze leerlingen veel gebruikte fietsroutes controleert de 

politie regelmatig op fietsverlichting. Ook willen we alle leerlingen op het hart drukken zich op de 

fiets aan de verkeersregels te houden: de afgelopen tijd ontvingen we klachten over leerlingen die op 

de stoep fietsen. 

 

mailto:gsa@erasmiaans.nl


NIEUWS UIT DE OUDERRAAD 
Beste ouders, 

In deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de activiteiten van de ouderraad (de Stichting 

Ouderraad Erasmiaans Gymnasium). De ouderbijdrage die u betaalt is vrijwillig. Zolang er genoeg 

ouders bijdragen, kunnen hiervan activiteiten voor de leerlingen georganiseerd worden die hun 

schooltijd verrijken en die anders onmogelijk zouden zijn. Hier volgt een korte terugblik op het begin 

van het schooljaar 2022-2023. 

 

Terugblik 
Jaarvergadering met thema ouderbetrokkenheid 
Op donderdag 13 oktober vond de jaarvergadering van de ouderraad plaats. Ongeveer 50 ouders 

bezochten de (fysieke) jaarvergadering op school.  

De ouderraad legde verantwoording af over het afgelopen schooljaar, besprak de cijfers en keek 

vooruit. Mocht u niet aanwezig zijn geweest, bekijkt u dan vooral het jaarverslag, de jaarrekening, de 

begroting en de toelichting daarop, welke stukken ook een vooruitblik geven. 

Het inhoudelijke thema was ouderbetrokkenheid. Ouderraad-lid Nickel van der Vorm legde 

verschillende stellingen voor aan de in groepen verdeelde aanwezigen, die vervolgens in korte sessies 

brainstormden en daarna plenair de stelling bespraken. Een leuke en nuttige brainstorm. De 

resultaten van deze sessie en de antwoorden op de vraag ‘wat kan de ouderraad nog meer doen?’ 

houdt u van ons tegoed. 

Informatieavonden leerjaren 2 tot en met 6 
Tijdens de informatieavonden voor de ouders van leerlingen in de leerjaren 2 tot en met 6 kregen de 

aanwezige ouders een uitleg over de activiteiten die de ouderraad ondersteunt en zelf ontplooit. Ook 

riep de ouderraad de ouders op om vooral mee te denken en ons van input te voorzien. De 

ouderraad is wat ons betreft een laagdrempelig en goed gehoord klankbord voor de schoolleiding.  



Sponsorloop 
De eerstejaars leerlingen hebben op vrijdag 14 oktober een sponsorloop gehouden, waarvan de 

opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar is er veel geld opgehaald voor het Ronald McDonald 

Huis. Na afloop was er een heerlijk snack voor alle deelnemers en begeleiders, gefinancierd door de 

ouderraad.  

Open dag 
Op de open dag van vrijdag 4 november was de ouderraad aanwezig om met de ouders van 

geïnteresseerde leerlingen in gesprek te gaan. 

Vooruitblik 
Thema-avond(en) 
Binnenkort hoort u meer over de thema-avond(en) die de ouderraad in overleg met de school 

organiseert. 

Klassenuitjes 
Samen ontspannen en elkaar beter leren kennen. Heel belangrijk en vooral als je elkaar nog niet zo 

goed kent. Daarom organiseren de klassenouders van de eerste en tweede klassen jaarlijks een 

klassenuitje. De OR ondersteunt deze activiteiten met een financiële bijdrage.  

Samenstelling ouderraad 
De ouderraad bestaat uit 12 leden, te weten Marlica Ligtelijn (voorzitter), Kirsten van den Berg 

(penningmeester), Akkoosh Mangal (secretaris), Karin Miljoen, Olaf Smit, Nickel van der Vorm, Henk 

Trijsburg, Vivianne Geldorp, Marieke ten Have, Peter Oskam, Salima Elkebir en Merel van Delft. 

Denkt u mee? 

 

Als klankbord namens de ouders overlegt de ouderraad maandelijks met de schoolleiding. Daarnaast 

vragen wij u regelmatig om mee te denken over dingen die wij kunnen doen voor de leerlingen. 

Heeft u ook een goed idee, een vraag of opmerking over de gang van zaken op school, of een thema 

waar wij onze volgende thema-avond op kunnen richten? Laat het ons weten via: 

ouderraad@erasmiaans.nl.  

 

mailto:ouderraad@erasmiaans.nl


TERUGBLIK AFGELOPEN PERIODE 
We begonnen het schooljaar 2022-2023 op maandag 22 augustus met 1108 leerlingen. Na twee jaar 

konden we het schooljaar eindelijk weer volgens traditie beginnen met het openingsgala in The 

Boathouse. De dag erna werden alle klassen door hun nieuwe mentor op school ontvangen. Voor de 

eersteklassers was dat extra spannend: voor hen stond de laatste introductiedag op het programma, 

met uiteraard het letterspel en het leren van het Bondslied. Op woensdag 24 augustus begonnen de 

lessen dan echt.  

Stedenreis leerjaar 6 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat voor de huidige zesde klas wel erg veel activiteiten, die de 
schooltijd op het Erasmiaans normaal gesproken onvergetelijk maken, niet door konden gaan: geen 
reis naar Trier, geen EEP. Gelukkig wel een Romereis, maar die was voor deze lichting een paar dagen 
korter om de zesde klas van vorig schooljaar ook de kans de bieden de Eeuwige Stad te bezoeken. 
Op voorstel van een aantal leerlingen nam hun jaarleider, mw. Veneman, het initiatief om voor deze 

lichting eenmalig een drietal facultatieve stedenreizen te organiseren. De leerlingen mochten zelf 

meebeslissen waar de reizen heen zouden voeren. De keuze viel op Barcelona, Berlijn en Florence. 

Een groot aantal docenten bleek bereid om mee te helpen in de begeleiding en de organisatie. Er 

werden offertes aangevraagd, begrotingen gemaakt, programma’s samengesteld… Verreweg de 

meeste leerlingen meldden zich aan voor een van de reizen. 

De reizen vonden plaats van 31 augustus t/m 4 september, helemaal aan het begin van het 

schooljaar dus. Alle drie de reizen waren een succes: leerlingen en collega’s kwamen moe, voldaan 

en vooral veilig thuis na 5 intensieve dagen.  

 

 
 



Op 15 en 16 september zijn we met meer dan 50 zesdeklassers met aardrijkskunde op veldexcursie 

naar Zuid-Limburg geweest. De eerste dag werd het landschap en de ondergrond van het Geuldal 

verkend. Op de route lag ook de Heimansgroeve, waar het oudste gesteente van Nederland aan de 

oppervlakte ligt (Carboon, ca. 300 miljoen jaar). Na een lange wandeling door het dal en het helligbos 

vertrok de bus naar de Stayokay in Maastricht, op loopafstand van het centrum. De tweede dag 

stond vooral in het teken van de stadsgeografie. In groepjes gingen de leerlingen door de wijken van 

Maastricht waarbij ze telkens nieuwe opdrachten binnenkregen via hun telefoon. Na de lunch stond 

een bezoek aan de mergelgrotten van de Sint Pietersberg op het programma. De veldexcursie werd 

afgesloten met een adembenemend uitzicht over de voormalige ENCI-groeve. Het was een geslaagde 

excursie met een groep enthousiaste examenleerlingen. Mogelijk geografen in de dop!  

Op donderdag 22 september was de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) van dit 

schooljaar. Tijdens deze vergadering is ingestemd met het jaarplan van de school, het PTA en het 

aangepaste coronaprotocol. Ook is de begroting voor 2023 besproken. Op 

https://www.erasmiaans.nl/de-school/mr/ kunt kennismaken met de leden van de MR, waarin 

personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd zijn. Ook vindt u daar de agenda’s van de 

vergaderingen. 

In september was er voor het eerst sinds twee jaar weer een "live" lezing van het RNG (Rotterdams 

Natuurkundig Genootschap). Onderwerp was astronomie en omdat dit ook tijdens de lessen in 

leerjaar 6 in deze periode behandeld wordt, waren ca. 20 leerlingen naar de lezing gekomen. 

Vanwege hun 150-jarig bestaan heeft het RNG, als dank dat ze altijd van onze Leopoldzaal gebruik 

mogen maken, de school enkele cadeaus aangeboden. We ontvingen een mooi tellurium en een 

Michelson-interferometer. Met een tellurium kun je laten zien hoe de aarde om de zon draait en 

waarom we seizoenen hebben. Met een interferometer - een mooi stukje huisvlijt van het Nikhef 

(Nationaal instituut voor subatomaire fysica) - kun je heel kleine verschillen in weglengtes meten, iets 

dat in klas 5 en 6 aan bod komt. 

 
Op maandag 26 september reisden er 15 derdeklassers af naar Lelystad voor het finale van het 

Nationaal FilmFestival voor Scholieren (NFFS) in het Agora Theater. Het was een heel leuke dag met 

veel bijzondere filmworkshops. In galakleding betraden ze aan het eind van de dag de rode loper: op 

naar de prijsuitreiking. De film Emir K. van Mirac (3D), Pranay (3D) en Noah Bergsma (2B) behaalde 

de 3e prijs in de categorie non-fictie onderbouw. Alle winnende films zijn te zien op: 

https://nffs.nl/films-2/winnaars-2022/. De week voor de herfstvakantie startte leerjaar 2 weer met 

het filmproject. Hopelijk worden er ook dit jaar weer veel mooie films gemaakt. 

https://www.erasmiaans.nl/de-school/mr/
https://nffs.nl/films-2/winnaars-2022/


 
 
In oktober hield onze claviger en veteraan Michael Looij de vijfdeklassers in het kader van het vak 

geschiedenis een lezing over zijn ervaringen in Afghanistan. Leerlingen en medewerkers luisterden 

ademloos naar zijn verhaal en er werden na afloop van zijn verhaal veel vragen gesteld. Wij zijn 

bijzonder dankbaar dat Michael zijn verhaal heeft willen doen en dat hij bereid was om over zo'n 

gevoelig onderwerp te praten. In diezelfde periode zamelden leerlingen uit leerjaar 6 kleding en 

sportspullen in voor de kledingbank. 

Romereis leerjaar 5 
Van 13 t/m 21 oktober maakte leerjaar 5 samen met 16 docenten de Reis der Reizen gemaakt naar 

de Eeuwige Stad: Rome. De reis kende een wat hobbelige start met een chauffeur die zich had 

verslapen, waardoor een van de bussen ongeveer een uur te laat vertrok. Gelukkig reden halverwege 

de 24-urige busreis alle bussen weer vlakbij elkaar. Na een voorspoedige rit kwamen we rond 9.00 

uur aan in Rome en vanaf dat moment hebben we alleen 's nachts de zon niet gezien. Voor het eerst 

sinds 2019 kon het programma weer in zijn geheel doorgaan. We bezochten het Forum Romanum, 

het Colosseum, de Capitolijnse Musea, de Vaticaanse Musea, Galleria Borghese, onnoemelijk veel 

kerken, Foro Italico en/of EUR en natuurlijk de Sint Pieter. Van die laatste kerk hebben we ook de 

koepel beklommen (meer dan 550 traptreden!). Gelukkig konden we dit jaar ook weer een bezoek 

brengen aan Pompeï, waarvoor we Rome voor één dag verlieten. Op de laatste dag was er een 

keuzeprogramma: liefhebbers bezochten nog een museum, zoals Villa Farnesina of Palazzo Barberini. 

Anderen kozen voor Romeinse street art gezien of zijn op stadssafari geweest.  Er is onnoemlijk veel 

pizza en pasta gegeten en bijna alle leerlingen haalden net even een ijsje te veel bij het legendarische 

Giolitti gehaald. We kijken terug op een mooie reis. 



 
 
 
Tijdens de Romereis gebeurde gelukkig ook genoeg op school: op donderdag 13 oktober sprak 

schrijver Alex Boogers het zesde en zevende uur in de Leopoldzaal met vierdeklassers. Naast zijn 

romans heeft Boogers korte verhalen geschreven, en interviews en artikelen gepubliceerd in 

vooraanstaande Nederlandse tijdschriften. In 2016 verscheen Boogers in een aflevering van “24 Uur 

Met…”, met Theo Maassen. 

De week erna was schrijfster Mirjam Mous op school om met alle leerlingen van klas 1 in gesprek te 

gaan over haar boeken. Heel leuk om te zien dat er geen einde kwam aan alle vingers in de lucht en 

vragen aan Mirjam. De schoolbibliotheek is weer wat gesigneerde boeken rijker. 

Op donderdag 3 november hebben ongeveer 210 leerlingen meegedaan aan het project: ‘Erasmus 

voor de klas’. Leerlingen geven dan een presentatie over Erasmus op hun oude bassischool. We 

hebben veel positieve reacties van zowel de leerlingen als basisscholen ontvangen. Met de leerlingen 

die niet naar hun basisschool gingen, hebben we de Erasmus-wandeling gedaan. Deze werd begeleid 

door Gré Ploeg, lid van het Erasmushuis te Rotterdam. 

 



 
 
 
Na een welverdiende herfstvakantie begonnen we aan de laatste loodjes van deze eerste periode. Op 

vrijdag 4 november was de eerste open dag van dit schooljaar. In dat weekend vond ook het MUNISH 

plaats, waarover u hieronder een uitgebreid verslag kunt lezen. 

Zesdeklassers doen onderzoek naar Erasmiaanse oorlogsslachtoffers 
Bijdrage van Anne Schram Ouweneel 
Erasmiaanse Namen is een meerjarig project waarbij leerlingen van het Erasmiaans zelf historisch 

onderzoek kunnen doen naar het leven van Erasmiaanse oorlogsslachtoffers. Acht zesdeklassers 

hebben inmiddels hun profielwerkstuk geschreven over een of meer ‘Erasmiaanse Namen’. Dit jaar 

hebben drie zesdeklassers zich aangemeld voor het project. De resultaten van hun onderzoek 

worden rondom de Dodenherdenking op school tentoongesteld. 

Tot nu toe vonden alle leerlingen foto’s, documenten, familieleden, interessante anekdotes en 

publicaties van of over de oorlogsslachtoffers. In 2020 kwam zelfs er een authentiek dagboek boven 

water uit mei 1940, geschreven door de toen zestienjarige Erasmiaan Paul Tukker (1924-1945). Zijn 

gelijknamige neef had alles zorgvuldig bewaard.  

Sommige leerlingen hadden contact met verwanten of bekenden van de oorlogsslachtoffers die zij 

onderzochten. Dit was zeer indrukwekkend, zowel voor de leerlingen als voor de nabestaanden of 

verwanten. Zij waren dankbaar voor de aandacht voor hun oom, oudoom, broer, moeder of opa.  

 
Interesse van historisch onderzoekers in Erasmiaanse Namen 

https://erasmiaansgymnasium587.sharepoint.com/teams/gs/Communicatie/Oudernieuwsbrief/Erasmiaanse%20Namen


‘Echte’ historisch onderzoekers zijn geïnteresseerd in ons project. De opgediepte levensverhalen van 

de onderzochte Erasmiaanse Namen zijn opgenomen op websites als Westerbork Portretten en 

Joods Monument. Het blad van de Historische Vereniging Sliedrecht publiceert dit najaar het verhaal 

over Erasmiaan Siem Kleinkramer (1926-1943), onderzocht door onze leerling Julius Veer.  

Zelfs onderzoekers in het buitenland zijn soms blij met wat onze leerlingen vinden. Zo loste Ties 

Hoogeveen in 2020 de tachtig jaar oude vermissing van Sonja Taub op. Erasmiaan Sonja Taub 

ontkwam naar Frankrijk, maar werd opgepakt in Lyon en gedeporteerd naar Auschwitz. “Deze 

ontdekking maakte de directeur van de betrokken site in Lyon helemaal hysterisch van blijdschap,” 

schrijft Carla Berkhout van Arolsen Archives, die haar Franse collega’s inlichtte. “Sonja Taub was bij 

hen alleen bekend onder haar schuilnaam Marie Touw.” Inmiddels bevat de Franse website het 

volledige verhaal, met een link naar het Erasmiaans. Ook NRC publiceerde over de vondst. 

Een oude foto uit het schoolarchief 
Sinds het Erasmiaans Gymnasium vermeld staat op Oorlogsbronnen (als eerste school van 

Nederland) weten onderzoekers ons ook rechtstreeks te vinden. Eind augustus ontving de school een 

verzoek van Laurens Hooisma. De heer Hooisma doet onderzoek naar mensen die in de Tweede 

Wereldoorlog ondergedoken zaten in Kampen. Het blijkt dat in Kampen ten minste vier Erasmianen 

zaten ondergedoken. Een van hen was ons Erasmiaanse oorlogsslachtoffer Claartje Slager (1925-

1945). “Al tijden ben ik bezig een gezicht te krijgen bij de naam Clara Marianne Slager,” schrijft de 

heer Hooisma. “Nu kwam ik op internet tegen dat Clara van 1937 tot 1941 op het Erasmiaans 

Gymnasium heeft gezeten. Is er wellicht een schoolfoto met daarop Clara?” Alumna Anne Schram 

Ouweneel, de initiatiefnemer van Erasmiaanse Namen, wist dat in het schoolarchief een foto lag van 

Claartje. Zij scande en verstuurde de foto. “Bijzonder,” schrijft Laurens Hooisma, “Op 24 augustus 

kreeg ik haar foto en had ik een beeld van haar. Op 24 augustus. De dag dat Claartje 79 jaar geleden 

van Westerbork naar Auschwitz-Birkenau is gedeporteerd.” 

MUNISH 2022 
Zoals jullie misschien (niet) weten heeft in het weekend van 5 en 6 november de Model United 

Nations conferentie van de International School of The Hague (MUNISH) plaatsgevonden. MUNISH is 

een driedaagse conferentie voor internationale en Nederlandse scholieren tussen de 14 en 19 jaar. 

Hierbij wordt gedebatteerd in de stijl van de Model United Nations, MUN, een debat in de vorm van 

de echte VN, maar voor jongeren. Enkele van onze gelukkig geprezen leerlingen die meedoen aan het 

Erasmiaans Model United Nations (ErasMUN) programma van onze school hebben de kans gehad om 

bij MUNISH te debatteren. Hierbij werden onderwerpen besproken zoals vrije verkiezingen, de 

demilitarisatie van de ruimte en de vluchtelingencrisis in Yemen. 

 

https://www.deportesdelyon.fr/les-archives-par-famille-n-z/enfants-touw
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/29/lege-namen-erasmiaans-tot-leven-gebracht-a4041349%5d


 

Lizzy: “MUNISH was een geweldige ervaring! Ik heb veel mensen uit verschillende landen leren 

kennen, zelfs uit Dubai en Senegal. De conferentie was zeer leerzaam, want niet alleen heb ik mijn 

Engels, maar ook heb ik mijn kennis verbreed over onderwerpen zoals demilitarisatie en de 

bescherming van burgers in moderne oorlogen.” 

 



 

Heleen: “Het is een hele taak om het bijwonen van een conferentie in goede banen te leiden als 

Secretary General maar gelukkig was ik niet alleen in de organisatie. Meneer De Jong en mevrouw 

Sankatsing hebben de logistiek op zich genomen, terwijl ik met de rest van het secretariaat de andere 

delegates (gedelegeerden) heb geholpen met voorbereiden. Zo moesten we onderzoek doen naar 

onze landen, Jordanië en Angola, en naar onze onderwerpen. Verder moesten er toespraken worden 

geschreven, resoluties opgesteld en debatten voorbereid. Een groot deel van dat werk deed je 

alleen, maar soms was het nodig om samen ergens naar te kijken totdat het duidelijk was wat er 

precies moest gebeuren. 

Als ambassadeur van de delegatie van Angola was het verplicht dat ik in de General Assembly zat. Ik 

heb gekozen voor GA1, de disarmament and international security committee. Ik heb mijn beste 

beentje voorgezet en zo goed en kwaad als het ging Angola’s idealen beargumenteerd! 



 

Tijdens MUNISH heb ik nieuwe vrienden gemaakt en nieuwe dingen geleerd: het was een ervaring 

om nooit te vergeten. Het verbreden van mijn wereldbeeld is altijd iets dat ik nastreef en ik kan met 

vreugde rapporteren dat het ook hier weer is gelukt. Hopelijk kunnen we dat privilege ook 

verschaffen aan de delegates die meedoen aan onze eigen ErasMUN-conferentie komende januari.” 

Door: Büşra Yüksel, Head of Communications en Nastya Meijer, Head of Marketing 
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