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Van de directeur/bestuurder
In deze eerste Nieuwsbrief van dit schooljaar
verwelkom ik in het bijzonder de ouders van
alle nieuwe leerlingen. Ik wens u samen met
uw kind een succesvolle én aangename tijd
toe op het Erasmus College. De docenten en
alle
andere medewerkers in de
schoolorganisatie zullen hun best doen om dat
samen met uw kinderen mogelijk te maken.
De Nieuwsbrief is
slechts één van de
hulpmiddelen om u op de hoogte te houden
van het reilen en zeilen op onze actieve
school. Voor alle vaste jaaractiviteiten verwijs
ik u naar het jaarprogrammaboekje 2017 /
2018, dat u bij de start van het schooljaar
digitaal is toegestuurd. In dit boekje is ook
allerlei andere praktische
informatie
opgenomen, zoals schoolvakanties en de
wijze waarop u contact kunt opnemen met
medewerkers van de school.
Zodra
er
sprake
is
van
informatiebijeenkomsten voor een specifieke
groep ouders, krijgt u hierover ook altijd een
(digitale) schriftelijke uitnodiging. Dat geldt
bijvoorbeeld voor alle informatieavonden per
onderwijssector
per
leerlaag
van
coördinatoren, mentoren of decanen. Gelet
op de vele voorlichtingsavonden in september

en begin oktober heeft u dat inmiddels
ongetwijfeld al gemerkt.
De website bevat naast actuele zaken veel
achtergrondinformatie, zeker als u wat verder
doorklikt.
Verder
is
de
website
toegangsportaal
voor
leerlingen
en
medewerkers voor specifieke informatie.
Binnen 14 dagen wordt onze inmiddels
technisch verouderde website overigens
vervangen door een nieuwe site, die dan ook
op mobiele apparatuur ‘werkt’.
We hopen u uiteraard ook regelmatig te
ontmoeten als bezoeker aan één van de vele
culturele activiteiten die in het Erasmus
College plaats vinden. Laat u dan verrassen
door het enthousiasme en de talenten van
onze leerlingen (en uw kinderen). De Ouder
Vereniging onderneemt ook de nodige
activiteiten, mede als schakel tussen u en de
school. De school is blij met hun
ondersteuning en mede daarom beveel ik u
van harte de oproepen aan ouders elders in
deze nieuwsbrief aan.
Al deze communicatiemiddelen zijn bedoeld
om u te laten zien wat we doen en om u te
informeren over allerlei praktische zaken die
voor u van belang zijn. Eenzijdige
communicatie is echter nooit genoeg. Veel
evenementen en voorlichtingsavonden lenen
zich prima om elkaar ook informeel te spreken
en ervaringen uit te wisselen. Dat kan
‘gewoon’ gezellig zijn en daarnaast praat je
toch ook over grotere of kleinere schoolse
zaken waar ouder en school hun voordeel mee
kunnen doen. Vanzelfsprekend is de mentor
van uw kind de aangewezen persoon om
contact mee op te nemen als het om uw kind
gaat. Die weet het meest van uw kind en kan
ook snel de weg wijzen naar anderen als het
om specifieke deskundigheid gaat.
We blijven een echte ‘mensen-organisatie’,
dus er kan en zal ook best wel eens wat mis
gaan of niet goed gecommuniceerd worden.
Schroomt u in die gevallen niet om daar
aandacht voor te vragen of in gesprek te gaan
met vertegenwoordigers van de school. Daar

kunnen we alleen maar wijzer en beter van
worden.
Ik wens u allen een goed schooljaar toe.
Cees Molsbergen
Vrienden van Erasmus Live
Vrienden van Erasmus Live, ons traditionele
bandjesfestival voor leerlingen, ouders, oudleerlingen en andere vrienden van de school,
barst los om 20.00 uur op vrijdag 6 oktober in
de Grote Zaal van het Erasmus College!
Verwacht een fantastische line-up van allerlei
bandjes bestaande uit oude en nieuwe
vrienden van het Erasmus: muzikale
leerlingen, oud-leerlingen, ouders en vele
anderen.
In een avondvullend programma kunnen jullie
hoogtepunten
verwachten
uit
allerlei
decennia van de muziekgeschiedenis. Van hits
uit de jaren 70 tot en met 2017! Op het
programma staan onder andere nummers van
Fleetwood Mac, Bryan Adams, Bob Marley,
Maroon 5, Neil Young en Bon Jovi, maar ook
veel muziek van nu.
Alle optredens vinden plaats in de Grote Zaal
waar onder het genot van een drankje ruim 40
songs
beluisterd
kunnen
worden.
Rocknummers worden afgewisseld met
'unplugged' en a capella nummers. Er is ook
ruimte genoeg om te dansen!
Kaartjes voor dit niet te missen muziekfestival
kosten slechts 3 euro en kunnen gekocht
worden aan de zaal. Tot 6 oktober!
Martin Hierck, regisseur

Shame & Share
Vorig schooljaar werd met veel succes in alle
eerste klassen de interactieve theatervoorstelling Shame & Share gespeeld door
Theaterhart. Een voorstelling die gericht is op
het verschijnsel cyberpesten. Leerlingen
worden actief betrokken bij de voorstelling en
realistisch geconfronteerd met de risico’s van
het verkeerd omgaan met social media en de
zeer schadelijke effecten op slachtoffers. Een
indrukwekkende voorstelling die elke leerling
uitdaagt om z’n eigen gedrag op social media
te overdenken, teneinde cyberpesten te
voorkomen of te (laten) stoppen en daarmee
de sociale veiligheid te vergroten.
Dankzij subsidies van de Gemeente
Zoetermeer, Fonds 1818 en een bijdrage van
alle scholen voor Voortgezet Onderwijs in
Zoetermeer, kan dit succesvolle project dit
schooljaar herhaald worden. Onze onderbouw
klassen gaan binnenkort de voorstelling zien.
Voor ouders komt een aparte voorstelling op
10 oktober 2017 om 19.00u.
Nederlands Thriller Festival

Van 20 t/m 28 oktober vindt het Nederlands
Thrillerfestival weer plaats. Uiteraard is er op
het Erasmus weer een mooie en spannende
show te zien met live muziek, dans en video,
dit keer gebaseerd op de beroemde verhalen
van Roald Dahl. De publieksvoorstelling op
woensdag 25 oktober (20.00 uur) is
toegankelijk voor iedereen. Kaartjes zijn vanaf
maandag 9 oktober te koop bij de receptie van
de school. Leerlingen betalen 2,50 euro, alle
anderen 7,50. De brugklassen zullen de
voorstelling klassikaal bezoeken. Voor hen is
de toegang gratis.
De leerlingen die meedoen zijn inmiddels
bekend. Zij repeteren zondag 22 oktober op
school van 12-17. Maandag 23 en dinsdag 24
oktober hebben de spelers les t/m het 6e uur
en worden daarna verwacht bij het

Thrillerfestival. Dinsdagavond spelen ze een
besloten voorstelling. Woensdag 25 en
donderdag 26 oktober zijn deze leerlingen de
hele dag aanwezig, maar hebben geen les.
Vrijdag 27 oktober hebben ze gewoon les.

Van de zorgcoördinator
Informatiestands in het Atrium tijdens
ouderavonden 2017-18
Op de ouderavonden op 30 nov. en 13 febr.
zijn de volgende instanties voor ouders en
jongere aanwezig. Dus als u vragen heeft
schroomt u niet en stapt u na de gesprekken
met de vakdocenten vooral op hen af.
Hanneke Martens, zorgcoördinator

Van de oudervereniging
Wat is de Oudervereniging?
Alle ouders die een of meer kinderen op het
Erasmuscollege hebben, zijn automatisch lid
van de Oudervereniging. De Oudervereniging
heeft een bestuur dat momenteel uit 7 leden
bestaat. We streven naar een evenredige
verdeling over de leerjaren en nieuwe
bestuursleden zijn dan ook van harte welkom.
Doel van de Oudervereniging

Het doel van de Oudervereniging is de
samenwerking met en het contact tussen
ouders en school te bevorderen, zodat er
zoveel mogelijk eenheid ontstaat in de manier
waarop we gezamenlijk met de ontwikkeling
en de opvoeding van onze kinderen bezig zijn.
We volgen op een positief-kritische manier de
ontwikkelingen binnen de school en streven
naar een sterk bondgenootschap.
Aanpak
Het bestuur van de Oudervereniging vergadert
ongeveer één keer per 6 weken. Bij deze
vergaderingen is ook altijd een lid van de
schooldirectie aanwezig. Zowel ouders als
directie kunnen onderwerpen inbrengen.
Naast de vergaderingen zijn we ook praktisch
bezig:
We organiseren jaarlijks een Algemene
Ledenvergadering en een thema-avond voor
ouders (waarover later meer). Daarnaast
ondersteunen wij bij het open huis, het
Literair Concours en de ludieke week. Jaarlijks
wordt er in nauwe samenwerking met de
school een jaarboek gemaakt. Dit jaarboek
wordt namens de oudervereniging aan alle
examenkandidaten aangeboden.
Uit de
ouderbijdrage financiert de oudervereniging
een noodfonds. Ouders kunnen hierop een
beroep doen. De oudervereniging is alleen de
verstrekker van de gelden voor dit fonds en
ontvangt geen informatie over individuele
gevallen. De school beslist of een
tegemoetkoming wordt verstrekt.
Thema-avond “Onder Invloed” op 1 november
Zoals gezegd organiseren wij één keer per jaar
een Algemene Leden Vergadering die wij
doorgaans combineren met een thema-avond
voor ouders. Dit jaar vindt deze plaats op 1
november met als actueel onderwerp “Onder
Invloed”. -Hoe ga ik in gesprek met mijn puber
over alcohol en drugs-. Deze interactieve
avond wordt verzorgd door theatergroep
PlayBack. De inloop voor de ALV is vanaf 18.45
uur. Aansluitend aan de ALV start om 19.30
uur de voorstelling door PlayBack. U kunt zich
voor deze avond opgeven via
oudervereniging@erasmuscollege.nl. Graag
met vermelding van klas en naam van uw
kind. Voor verdere informatie verwijzen wij
naar de bijlage.
Mocht u vragen hebben, zich in willen zetten
als hulpouder bij een van de genoemde

activiteiten (zoals bv. de ludieke week) of
zitting willen nemen in het bestuur van de
oudervereniging, dan kunt u ons bereiken via
oudervereniging@erasmuscollege.nl
Van de decanen
3HV
De meeste ouders van leerlingen uit de derde
klassen
havo/vwo
hebben
inmiddels
kennisgemaakt met de decaan van hun zoon
of dochter op de voorlichtingsavond van 18
september en hebben een beeld gekregen van
de vele keuzes waar hun kind voor staat met
betrekking tot het vakkenpakket. Na de
tweede testweek wordt op maandag 29
januari voor de ouders een voorlichtingsavond
georganiseerd door de decanen, waarbij er
uitgebreid ingegaan wordt op de verschillende
mogelijkheden. U ontvangt te zijner tijd een
uitnodiging. In de tussentijd kunt u de
verrichtingen van uw kind volgen op
www.qompas.nl waar hij/zij binnenkort een
account krijgt om opdrachten en testen te
maken en waar u zelf ook veel informatie kunt
vinden over vakken, profielen, opleidingen en
instellingen.
4HV
Voor de leerlingen uit 4 havo en 4 vwo zijn de
decaanlessen gericht op het vinden van een
studierichting die bij hen past. Belangrijk
onderdeel is een bezoek aan de jaarlijkse
informatiemarkt
in
Zoetermeer.
Vele
universiteiten, hbo-opleidingen en andere
vervolgopleidingen zijn woensdagavond 8
november op het Erasmus College aanwezig.
U bent van harte welkom om die markt met
uw kind te bezoeken. Meer informatie
ontvangt uw kind tijdens het lesuur van de
decaan. Daarnaast hopen we dat uw kind een
of meerdere open dagen van hogescholen en
universiteiten bezoekt.
5V
In 5 vwo werken de leerlingen verder aan hun
toekomstdossier waar ze in 4 vwo mee
begonnen zijn. Dit jaar doen zij dat veel meer
zelfstandig. Zij bezoeken open dagen, gaan
proefstuderen of lopen mee met studenten.
Ook kunnen zij zich inschrijven voor een
studiekeuzeworkshop verzorgd door de
Erasmus Universiteit op 12 februari op onze

school en voor het vervolg op 16 februari op
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op 16
mei 2018 is er voor deze leerlingen een
beroepeninformatieavond op school. Zij
hebben hierover informatie gekregen.
5H/6V
Dit schooljaar zijn we met 5H naar InHolland
in Den Haag geweest. De leerlingen hebben
informatie gekregen wat studeren aan een
hogeschool inhoudt en kregen workshops
over opleidingen waar ze zich voor hadden
ingeschreven.
De leerlingen van de examenklassen havo en
vwo moeten dit schooljaar de knoop
doorhakken en een vervolgopleiding kiezen.
Zij hebben inmiddels informatie gekregen over
proefstuderen, meelopen, de studiekeuzecheck,
inschrijving, loting en studiefinanciering. Ouders van de examenleerlingen
havo en vwo werden onder andere hierover
op de voorlichtingsavond op woensdag 27
september geïnformeerd. De powerpoint is
terug te vinden op de site van het Erasmus
College onder leerlingen/decanen.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
met de havo en vwo decanen opnemen,
pgrootveld@erasmuscollege.nl
hvanhout@erasmuscollege.nl

3/4 MAVO
Afgelopen weken hebben de ouders van 3 en
4 Mavo de voorlichtingsavond gehad, waarbij
werd uitgelegd welke keuzes de leerlingen dit
jaar moeten maken.
De leerlingen van 3Mavo werken aan hun
digitale portfolio. Dit kunt u ook volgen op
www.qompas.nl. Uw kind heeft hier een
wachtwoord voor.
De leerlingen van 4Mavo hebben een dag
stage gelopen op een zelf uitgezochte plek. De
reacties waren zeer positief. In de komende
periode gaan de leerlingen van 4M aan hun
sectorwerkstuk werken.
Op 23 november is er een MBO markt op het
Stedelijk College, waar alle scholen uit de
omgeving aanwezig zijn om informatie te
geven over de verschillende opleidingen. De
leerlingen van 4M zijn verplicht om te gaan
kijken. 3M leerlingen zijn ook van harte
welkom. Het wordt aangeraden om met uw

kind een bezoek te brengen aan deze
informatieve markt.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
met de Mavo decaan opnemen,
anobel@erasmuscollege.nl

Het Groot Erasmus Dictee
Ouders, doe mee ….
met Het Groot Erasmus Dictee !
Op dinsdag 14 november hoopt de sectie
Nederlands u ’s middags om 15.15 uur
welkom te mogen heten als deelnemer aan de
derde editie van Het Groot Erasmus Dictee.
Natuurlijk gaat het om een zo goed mogelijk
resultaat, maar het gezelligheidselement is
ook net zo belangrijk. Na afloop (rond 16.30
uur) gaan we gezamenlijk naar de
docentenkamer en krijgt u – genietend van
een drankje - uit de Erasmuskeuken iets
lekkers aangeboden.
Wie doen er mee?
We hopen dit jaar zo’n 100 deelnemers te
mogen verwelkomen. Ideaal is natuurlijk een
leuke mix van leerlingen, ouders en
medewerkers/docenten: samen zwoegen op
de voorgelegde zinnen.
Schrijf u snel in als deelnemer aan Het Groot
Erasmus Dictee. En wat nog leuker is? Dat u
samen met uw zoon/dochter deelneemt.
De inschrijving staat open tot en met
donderdag 9 november.
Aanmelden kan via
Erasmusdictee@erasmuscollege.nl
Graag tot 14 november.
Frans Bruggemann, docent Nederlands

Portugees leren op het Erasmus

Olá, como estás? Hallo, hoe gaat het met jou?
Op
het
Erasmus
College
kunnen
Onderbouwleerlingen nu ook Portugees leren!
Het Erasmus College is daartoe een

samenwerking aangegaan met het Portugese
instituut Camoēs.
Dankzij deze samenwerking kunnen leerlingen
van het Erasmus College 2 uren per week deze
wereldtaal leren. Portugees is net als Frans
een van de levende, moderne Latijnse talen.
Het is de 6e wereldtaal. Behalve in Portugal
wordt het gesproken in onder andere Brazilië,
Angola, Moçambique, de Kaapverdische
eilanden, Macao en Timor.
Het zijn extra lessen voor geïnteresseerde
leerlingen van de onderbouw. Ook vormen
deze lessen een goede basis om door te leren
voor een erkend diploma Portugees als
tweede taal.
De lessen worden door mevrouw Vieira
Azevedo gegeven.
Bert Schut, sectordirecteur

Chinees leren op het Erasmus

Vanaf dit jaar is het mogelijk om bij ons op
school Chinees te leren en daarbij een officieel
internationaal erkend diploma te halen. De
cursus wordt gegeven door een docente van
de Chinese school in Delft en gecoördineerd
door onze docenten mevrouw R. Yang en E.
Holstege
Voor wie?
Leerlingen
uit
de
leerlagen
1m/h,
m2,1h/v,2h/v,3h/v, V4
De cursus is bedoeld voor alle leerlingen die
graag Chinees willen leren. De cursus duurt
drie jaar. Na drie jaar ben je op het niveau
voor je eerste Chinese diploma. Leerlingen uit
2 mavo, 3 havo en 4 vwo moeten er dus
rekening mee houden dat hun laatste jaar in
hun eindexamenjaar valt!
Wanneer?
De leerlingen krijgen om de week één taalles
(14 lessen per jaar) en daarnaast zijn er vier
cultuurlessen per jaar.
Wat leer je?
Je leert in de taallessen uiteindelijk Chinees op
het niveau van HSK-1, dat is een internationaal
erkend diploma voor niet-native speakers van
het Chinees. Het is vergelijkbaar met het

Europese niveau A1. Je leert begroeten,
afscheid nemen, je voorstellen (naam, leeftijd,
woonplaats, familie, hobby's etc.), bedanken,
excuses aanbieden, getallen zeggen, tijd
aanwijzen (jaar, maanden, dagen, week, uren
en minuten), iets simpels beschrijven (het
weer, richtingen, grootte, hoeveelheid),
vragen
stellen
en
simpele
vragen
beantwoorden
(boodschappen
doen,
openbaar vervoer), simpele emoties uiten. Je
krijgt een actieve woordenschat van ongeveer
150 woorden. Ieder jaar zijn er vier
activiteiten waarbij je iets leert over de
Chinese cultuur.
Aanwezigheidsplicht
Voor alle lessen en culturele activiteiten geldt
een verplichte deelname. Absentie dient op
de reguliere wijze door ouders gemeld te
worden.
Informatie?
Voor vragen kan een ieder terecht bij:
Mevrouw R. Yang
ryang@erasmuscollege.nl
Mevrouw. E. Holstege
eholstege@erasmuscollege.nl
Bert Schut, sectordirecteur
Sportnieuws
Afgelopen week hebben de leerlingen uit klas 3
de jaarlijkse Run Bike Run rondom het Noord
Aa gerend en gefietst. Het weer was goed en
er werd fanatiek gestreden. Voor de ene
leerling gaat het om een snelle tijd en de
andere leerlingen leveren een top prestatie bij
het volbrengen van alle onderdelen. De
docenten zijn weer trots op de inzet van alle
leerlingen, ook de hulp van de BSM leerlingen
HAVO 4 en VWO 4 is onmisbaar bij dit
evenement. Het eerste “loop” evenement is
hierbij afgesloten en het tweede loop
evenement dient zich weer aan.
Op zondag 11 maart is de City Pier City loop in
Den Haag. Een hardloopwedstrijd waar het
Erasmus College al een aantal jaar met veel
leerlingen aan deelneemt. Ook dit jaar willen
wij weer fanatiek deelnemen. We gaan zoals
elk jaar voor een groot aantal deelnemers.
Leerlingen kunnen zich voor een zeer
gereduceerd tarief inschrijven voor de 5 km of
de 10 km. Hardlopen is een zeer toegankelijk

manier van sport, ook voor onze leerlingen. De
City Pier City is een groot en zeer sfeervol
evenement waar alle deelnemende leerlingen
het beste uit zichzelf weten te halen. De
inschrijving voor de City Pier City zal begin
november geopend worden. Wij hopen op veel
deelnemers!
Vernieuwingen gymzalen
Na de verbouwing hebben de gymzalen van
het Erasmus College een grote metamorfose
ondergaan. Dat was na al die jaren ook hard
nodig. Daar is het niet bij gebleven. Het
bewegingsonderwijs is continue in ontwikkeling en daardoor worden er jaarlijks
aanpassingen gedaan aan o.a. de zalen. Ook in
de gymzaal is de digitale wereld binnengedrongen. Zeer positief. Door middel van een
groot beamer scherm en het gebruik van Ipads
kunnen leerlingen bewegingen die gemaakt
worden terug kijken. Visuele aanwijzingen
helpen leerlingen om nog meer uit hun eigen
bewegingsmogelijkheden te halen.
Daarnaast zijn er ook nieuwe technische
systemen in de zalen gekomen. De
ringtoestellen werken nu elektrisch waardoor
er meer mogelijkheden gekomen zijn dan
alleen het ringzwaaien. Door het inhangen van
een vario-rek kan het systeem ook gebruikt
worden bij bijvoorbeeld bootcamp onderdelen
of andere vormen van zwaaien en
schommelen.
De komende jaren zullen er rondom het
bewegingsonderwijs vernieuwingen blijven
plaatsvinden zodat het onderwijs op het
Erasmus College van het hoogste niveau kan
zijn.
Sectie Lichamelijke Opvoeding
Van de ICT afdeling
Een goede schooluitrusting houdt anno 2017
niet op bij een goed gevulde etui en een
nieuwe agenda. Je digitale uitrusting is
minstens zo belangrijk. Is je computer nog snel
genoeg? Is je software up to date? Kun je goed
genoeg met die software werken? Als het
antwoord op ten minste één van deze vragen
‘nee’ is, dan is het tijd om een kijkje te nemen
op Slim.nl.

Slim.nl: onderwijskorting op o.a. software
Bij Slim.nl betaal je veel minder voor je
software en IT-gerelateerde spullen dan bij
andere winkels. Dat komt omdat je leerling
van een middelbare school bent. Slim.nl
onderhandelt
speciale
licentieovereenkomsten voor onderwijs met (software)
leveranciers als Microsoft, Adobe, Apple, HP,
Dell en Norton. Daar profiteer jij van!
Een aantal concrete voorbeelden:
Adobe Creative Cloud (incl. o.a. Photoshop,
InDesign, Illustrator en Première Pro)
€ 140,50 per jaar (bij Adobe € 240,= per jaar)
Betaalbare nieuwe- en refurbished laptops
van o.a. HP, Lenovo en Dell v.a. € 239,99
Windows 10 Education – gratis!
Zeer uitgebreid assortiment Antivirus- en
Internet Security-leveranciers, zoals
Norton, McAfee, G Data, F-Secure en
Bitdefender v.a. € 18,= per jaar voor drie
installaties.
Bij Slim.nl kun je niet alleen terecht voor
software en laptops, maar ook voor
voordelige accessoires (printers, koptelefoons,
speakers, toetsenborden, iPad hoesjes,
fitbits), e-learning, boeken en tijdschriften.
Belangrijke data
OKTOBER
6 t/m
13
theatervoorstelling voor klas 1:
Shame & Share
6
Vrienden van Erasmus Live
11
vergadering oudervereniging
13
einde periodetaak 1
16 t/m 20 oktober HERFSTVAKANTIE
23 t/m
27
inhaalweek 1
25
20.00u publieksvoorstelling Thriller
Festival
NOVEMBER
30 t/m
6
test-/SE-week 1
1
thema-avond oudervereniging
2
sportdag 1e klas jongens
3
sportdag 1e klas meisjes
6
start periodetaak 2

8
10
14
15

HBO/WO markt op het Erasmus
College
Onderbouwfeest 1
Het Groot Erasmus Dictee
aanvragen herkansingen
examenklassen
Bovenbouwfeest 1

17
21 en
22
roostervrije dagen leerlingen
22
vanaf het 5e uur les
oudermiddag/avond brugklasmentoren
23
herkansingen examenklassen
MBO markt op het Stedelijk College
29 t/m
1
voorstelling ‘Like’ voor 2e klassen
30
ouderavond alle klassen
DECEMBER
5
na het 4e uur Sinterklaas viering
13
klassieke middag 3,4,5,6 gymnasium
ouderavond dyslexie n.a.v. screening
18
generale repetitie kerstviering
19 t/m
22
kerstvieringen
25 december 2017 t/m 5 januari 2018:
KERSTVAKANTIE

