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Alle voorgaande edities waren gigantische
successen. De hilarische muzikale komedies
trokken nog meer publiek dan het Erasmus
Toneel.
Overvolle
zalen
met
extra
voorstellingen waren het gevolg.
Niet minder dan 55 Erasmus medewerkers
schreven zich in om mee te doen, een
ongekend aantal, zeker gezien het feit dat de
zingende, dansende, muziekmakende en
acterende docenten een week van hun
kerstvakantie op offeren om deze flitsende en
swingende show op de planken te krijgen.
Onder de titel:
“BLAZING SADDLES”

Kerstvieringen 2017
Vlak voor de kerstvakantie worden op het
Erasmus College de kerstvieringen gehouden.
Op geheel Erasmiaanse wijze gaat dit gepaard
met muziek, zang en dans.
Voor leerlingen en hun ouders is er de
mogelijkheid om deze vieringen bij te wonen.
Via Magister ontvangen ouders en leerlingen
een brief waarin wordt medegedeeld waar en
wanneer de kaartjes verkregen kunnen
worden. De kerstvieringen vinden plaats op de
avonden van dinsdag 19 t/m donderdag 21
december om 20.00 uur en op vrijdag 22
december om 10.00 uur (deze viering is
bestemd voor de brugklassen).
Lucy Land (productie kerstvieringen)
Januari 2018 in het Erasmus Theater:
Docententoneel
Eens in de vijf jaar draven de Erasmus
docenten en andere personeelsleden op om te
laten zien dat ook zij best wel tot grote dingen
op het podium in staat zijn.
Voor de zesde maal zal dit jaar het vermaarde
‘Docententoneel’ gespeeld worden.

worden liefst zes voorstellingen gespeeld.
Zorg dat je er snel bij bent want er wordt een
heftige run op de kaarten verwacht.
BLAZING SADDLES is een legendarische
Western Comedyfilm uit 1974, gemaakt door
Mel Brooks. Ons Docententoneel voegt er de
gebruikelijke Erasmiaanse spektakelsnufjes aan
toe, zoals een vette live-band, liefst 12 zangers
en zangeressen en een 9-koppig showballet.
Niet minder dan 20 wereldbekende Countrysongs komen voorbij in de schitterende Saloon,
waar de Cowboys, Cowgirls, Indianen,
Mexicanen, Bandieten en natuurlijk de Meisjes
van plezier hun opwindende avonturen zullen
beleven.
De voorstelling wordt zes maal gespeeld:
11, 12, 13, 18, 19 en 20 januari.
De toegangsprijs bedraagt voor ieder die geen
Erasmiaan is €10,--.

Leerlingen en medewerkers kunnen een
'leerlingenkaart' bestellen/kopen. Deze kost
€ 5,De voorverkoop is van woensdag 6 december
t/m donderdag 21 december. Als je van deze
voorverkoop gebruik wilt maken, wat ik in
verband met de grote belangstelling zeker
aanraad, dan moet je het bijgaande formulier
invullen en SAMEN MET HET GELD inleveren bij
de kassa in de atrium tijdens de pauzes van 6
t/m 12 december.
De kaarten worden in volgorde van
binnenkomst toegewezen. Op de maandag na
de kerstvakantie, 8 januari, krijg je de bestelde
toegangsbewijzen van jouw sectordirecteur.
OUDLEERLINGEN KUNNEN KAARTEN BESTELLEN
BIJ ANAT NOBEL:
anobel@erasmuscollege.nl
Van de directeur/bestuurder
De december nieuwsbrief is een signaal dat
het jaar 2017 er bijna weer op zit. De vele
sneeuw die dit jaar vroeg viel, bracht onze
leerlingen (en medewerkers) alvast in
winterstemming. Een middag ijsvrij (na ‘code
oranje’) op vrijwel alle scholen deed zich al
vele jaren niet voor. De oudere generatie
plaatste daar nog wat vraagtekens bij onder
verwijzing naar ‘vroeger’, toen iedereen
gewoon nog naar school en naar z’n werk ging
bij een pak sneeuw en extra voorzichtig was.
Toen
‘code
rood’
(‘maatschappij
ontwrichtend’) in de loop van de middag werd
afgegeven, begreep iedereen echter wel dat
het blijkbaar echt verstandig was dat heel
Nederland het advies kreeg eerder naar huis
te gaan. Onze leerlingen leken dat niet erg te
vinden; een 5 vwo leerling zei me dat hij het
wel een goede compensatie vond voor de vrije
(stakings-)dag die leerlingen in het
basisonderwijs kregen…
Stakende leraren dus in het basisonderwijs.
Dat is ook een soort ‘code oranje’. En men
heeft al aangekondigd dat ‘als de minister
verder niets doet aan salarissen en de
werkdruk’ verdere acties volgen. De
aankondiging dus van een ‘code rood’, want
als alle basisscholen dicht gaan, lijkt me dat
inderdaad wel ‘maatschappij ontwrichtend’.

De betreffende net nieuwe minister voor
onderwijs, Arie Slob, kan z’n borst nat maken.
Hij heeft van het kabinet niet meer geld ter
beschikking gekregen en in het voortgezet
onderwijs - waarvoor hij ook verantwoordelijk
is – vraagt men ook om werkdrukverlagende
maatregelen. Het kabinet zal wel ‘iets’ moeten
doen, want er komt een groot lerarentekort
aan door veel pensioneringen en er kiezen te
weinig studenten voor een baan in het
onderwijs. Volgens mij zijn er dan twee
mogelijkheden. Meer geld of minder
onderwijs (of een combinatie daarvan…). Ik
ben benieuwd wat het kabinet gaat doen.
De voorganger van deze minister, (toen nog)
Staatssecretaris Dekker, besloot in de
zomervakantie dat ‘de rekentoets’ dit
examenjaar niet meetelt in mavo en havo
voor de uitslag van het examen (maar wel op
de cijferlijst komt). Formeel is dat ‘een
ontheffing’ van de wettelijke verplichting. Het
is de zoveelste stap in het gejojo met de
rekentoets in het onderwijs de afgelopen
jaren. Misschien dat er ook nog dit jaar een
ontheffing komt voor het vwo. Dat moet dan
wel de komende weken geregeld worden,
anders is dat wettelijk niet meer mogelijk. Het
zou de politiek sieren als ze de soap rond de
rekentoets nu eindelijk eens staken. Je kan
scholen en leerlingen niet elk jaar wisselende
instructies geven, waardoor regelingen en
reglementen op schoolniveau elk jaar ook
weer herzien moeten worden.
Leraren schudden regelmatig hun hoofd en
soms worden ze boos over het onbegrip bij
‘de politiek’ over gebrek aan inzicht in hun
dagelijkse werk. Op schoolniveau laat men
zich daardoor echter niet belemmeren om
‘gewoon’ door te gaan met lesgeven,
leerlingen te begeleiden, persoonsvormende
activiteiten te organiseren en al dat andere te
doen waardoor werken in het onderwijs
dagelijks ook heel veel voldoening geeft. De
inhoud van deze Nieuwsbrief geeft een
selectie ‘wat er zo al nog meer gebeurt’. Op de
(vernieuwde) website treft u nog veel meer
aan.
Nog een ruime week en dan is het
Kerstvakantie. Komende week nog de vier
muzikale Kerstvieringen, vele kerstontbijten
en
kerstdiners
en
het
traditionele
volleybaltoernooi tussen teams uit de

examenklassen en docententeams. Daarna tijd
voor ontspanning en wellicht overdenking van
goede voornemens voor het nieuwe jaar. Ik
wens u fijne Kerstdagen, een voorspoedig
2018 en uitsluitend ‘code groen’.
Cees Molsbergen
Sportnieuws
CPC 2018
Op zondag 11 maart 2018 is de City Pier City
loop in Den Haag. Een hardloopevenement
waaraan het Erasmus College al jaren
deelneemt.
Hardlopen
is
een
zeer
toegankelijke sport en spreekt dan ook veel
leerlingen aan. Daarnaast is de City Pier City
groots en sfeervol waardoor de beleving lang
zal blijven hangen.
We gaan voor een groot aantal deelnemers en
stellen ons doel op 250 leerlingen. Via school
kunnen ze zich inschrijven voor de 5 km of de
10 km.
Vanaf 18 december kunnen de leerlingen zich
middels een E-formulier inschrijven.
Kerstvolleybal
De leerlingen van de examenklassen gaan de
laatste periode van de lessen LO in op het
Erasmus College. De leerlingen van 5 HAVO en
4 MAVO hebben nog les tot aan de start van
de SE week. De leerlingen van 6 VWO hebben
aan het eind van deze periode de laatste les
LO. Als afsluiting van de LO periode op het
Erasmus zal een afvaardiging van elk
examenjaar tegen elkaar strijden tijdens het
jaarlijkse kerstvolleybaltoernooi op donderdag
21 december. De docenten strijden ook mee
met meerdere teams.
Demo’s BSM en LO2 klassen
Tijdens het Open Huis op 2 februari 2018
geven de leerlingen van de sportklassen van
het Erasmus College een unieke sportdemonstratie. Hierin laten zij zien wat ze
geleerd hebben in hun lessen en ook welke
mogelijkheden het Erasmus College biedt op
sportgebied. Wij beschikken over een zeer
divers aanbod van sportmaterialen, waardoor
we de leerlingen zeer breed kunnen scholen.
Voor de demo zijn de leerlingen nu al druk aan
het oefenen.

Naschoolse sport en Olympic Moves
Tot nu toe zijn er wekelijks sporttoernooien
georganiseerd voor de leerlingen. Onder
andere Basketbal, Voetbal en Volleybal. Aan
deze toernooien hebben veel leerlingen
enthousiast meegedaan.
Na de kerstvakantie gaat de periode van
voorbereiding op Olympic Moves beginnen.

Olympic Moves is een landelijke scholencompetitie waaraan het Erasmus College
elk jaar deelneemt. Dit jaar zal het
Erasmus College meedoen met Hockey,
Korfbal, Basketbal, Streetdance, Tennis,
Ultimate frisbee, Voetbal en Volleybal. De
selectietrainingen hiervoor zullen via
Magister en de monitoren op school aan
de leerlingen gecommuniceerd worden.
Ook via deze weg willen wij alle
enthousiaste leerlingen uitnodigen om
zich in te schrijven. Afgelopen jaar hebben
300 leerlingen van het Erasmus College
meegedaan met Olympic Moves en
werden vele prijzen binnengesleept!
Voorlichtingsavond en Open Huis

De voorlichting voor de ouders van groep 8 is
weer begonnen.
De voorlichtingsavond voor ouders is op
woensdag 24 januari, deze informatie is
bedoeld voor ouders. Daarnaast is het
mogelijk om voor geïnteresseerde ouders in
een apart lokaal extra informatie over EMC2
te krijgen.
Het 'open huis' is op vrijdag 2 februari, hier
zijn de kinderen van groep 8 en hun ouders
welkom en ook dan is er een aparte gang met
voorlichting over EMC2.
Ook is er de mogelijkheid om op de
woensdagmiddagen voorlichting, een oefenlesje en een rondleiding te krijgen voor
individuele leerlingen, die niet met hun klas op
bezoek komen.
Onderdeel van de toelating EMC2 is een
assessment waarbij we de potentiële
kandidaten beter bekijken en zij ook met
EMC2 verder kennis kunnen maken. Meer
informatie hierover tijdens de voorlichting of
op de site.

Van de decanen
2MAVO
Binnenkort beginnen de leerlingen van 2
Mavo aan hun digitaal portfolio. Dit gaan ze
met hun mentor doen. Op 1 februari is er een
decaan-voorlichtingsavond
over
de
keuzemogelijkheden voor volgend schooljaar.
3MAVO
De 3 Mavoleerlingen zijn bezig met hun
digitale portfolio. Dit doen ze op
www.qompas.nl. U kunt dit met u kind ook
thuis bekijken. Ook zijn er momenteel
gesprekken met de decaan over de
pakketkeuze voor volgend jaar.
4MAVO
De leerlingen in de examenklassen zijn hard
bezig om een vervolgopleiding te kiezen. De
Zoetermeerse MBO-markt is geweest en de
Open Dagen op de verschillende MBO scholen
zijn begonnen.
Op de sites van de scholen kunt u zien
wanneer de open dag is.
De leerlingen van 4Mavo geven deze weken
presentaties over verschillende opleidingen.
Deze presentatie is ook ten behoeve van het
sectorwerkstuk.
Uiterlijke datum van het inleveren van het
profielwerkstuk is: 1 februari.
Per 1 augustus 2017 zijn de regels voor het
aanmelden voor het mbo veranderd.
Studenten die een mbo-opleiding willen
volgen, moeten zich uiterlijk 1 april voor het
nieuwe studiejaar hebben aangemeld. Alleen
dan hebben ze recht op toelating voor de
opleiding van hun keuze.
Voor vragen en extra informatie kunt u bij mij
terecht.
Anat Nobel
Schooldecaan Mavo
anobel@erasmuscollege.nl
3 H/V/G
Als ouder van een kind in klas 3 H/V/G krijgt u
dit schooljaar te maken met de profielkeuze
van uw zoon of dochter.
In het LB-uur zijn uw kinderen al enige tijd
bezig om een verantwoorde keuze voor te
bereiden. De leerlingen hebben uitgebreide
informatie meegekregen over de eisen die

vervolgopleidingen stellen aan het profiel en
het vakkenpakket .
De leerlingen ronden in december het
programma van Qompas af en krijgen
vervolgens in de inhaalweek een formulier
met een voorlopige profiel- en vakkenpakketkeuze mee naar huis, met de bedoeling
er tijdens de inhaal- en testweek samen met u
over te praten. Deze voorlopige profielkeuze
moet in week 14 (22-26 januari) ingeleverd
worden bij de decaan en wordt in de
rapportvergadering van begin februari (na de
2e testweek) met de docenten besproken.
Docenten geven een advies wat de
mogelijkheden van het vak in de bovenbouw
voor de leerling zijn. Dit advies wordt na de 2e
testweek in Magister ingevuld.
Op maandag 29 januari is er een informatieavond voor de ouders over de mogelijkheden
en consequenties van de profielkeuze. Tevens
kunt u kennis maken met de nieuwe vakken in
de bovenbouw en informatie krijgen over de
aangeboden vakken. U ontvangt hiervoor een
uitnodiging.
4H/4V
De voorlichtingsavonden over opleidingen
voor hbo en universiteit worden door de
Zoetermeerse
decanen
gezamenlijk
georganiseerd. In november kon u met uw
kind op ons Erasmus College terecht voor een
grootschalige informatiemarkt. Deze markt
was voornamelijk bedoeld ter oriëntatie op de
talloze studiemogelijkheden.
Op 6 februari is er een voorlichtingsavond op
het Picasso Lyceum. Op deze avond wordt er
meer gerichte informatie over opleidingen
gegeven. Alle leerlingen uit de bovenbouw
havo en vwo krijgen een mail met de
opleidingen waaruit zij die avond 3
presentaties van ongeveer 25 minuten kunnen
kiezen. Een ouder is hierbij ook welkom. Deze
avond is voor 4H/4V leerlingen verplicht.
5V
Voor leerlingen die echt nog niet weten wat ze
willen en toch al goed bezig zijn met
oriënteren, wordt er door de Erasmus
Universiteit
een
Studiekeuzeworkshop
gehouden op 12 februari op onze school. Het
vervolg van deze workshop is op vrijdag 16
februari op de Erasmus Universiteit. De
leerlingen hebben zich hiervoor aan kunnen
melden. Omdat het aantal aanmeldingen

groter was dan het aantal plaatsen, moeten
we hiervoor selecteren. Hierbij kijken we wat
de leerling al heeft gedaan op zoek naar een
vervolgopleiding.
5H, 6V
Leerlingen van 5H, 5V en 6V kunnen in
december, februari en maart proefstuderen
aan
verschillende
hogescholen
en
universiteiten. Dit is een uitstekende kans om
je goed te oriënteren op een vervolgopleiding.
Raadpleeg hiervoor de sites van de
betreffende universiteit of hogeschool.
En denk er aan: Vóór 15 januari inschrijven
voor de fixusopleidingen en vóór 1 mei voor
de overige opleidingen.
Henriëtte van Hout en Peter Grootveld
schooldecanen havo/vwo
hvanhout@erasmuscollege.nl
pgrootveld@erasmuscollege.nl
Laks Monitor
Wat gaat goed en wat kan er beter
Tussen Kerst- en voorjaarsvakantie zal het
Erasmus de tevredenheid van ouders en
leerlingen peilen. Een representatieve groep
ouders krijgt dan het verzoek om via een
enquêtewebsite een 15-tal vragen te
beantwoorden. Het onderzoek is in opdracht
van de VO-raad ontwikkeld en wordt landelijk
afgenomen zodat scholen met elkaar kunnen
worden vergeleken.
Van de leerlingen vragen wij om mee te doen
aan een uitgebreider onderzoek in alle
leerjaren. In hun mentoruur zal gevraagd
worden om mee te doen aan de LAKSmonitor. Dit is een landelijk onderzoek onder
scholieren waarover u hieronder wat meer
informatie kunt lezen.
Deelname aan beide onderzoeken is anoniem
en vrijwillig. Voor een representatief beeld
hopen wij op een grote respons van ouders en
leerlingen. We verwachten dat de resultaten
van beide onderzoeken kunnen helpen bij het
verbeteren van de kwaliteit van onze school.
De resultaten van deze onderzoeken zullen
worden gepubliceerd op de websites van
Scholen op de Kaart en het LAKS.

De LAKS-monitor
Het LAKS behartigt de belangen van
scholieren, en vindt het belangrijk om te
weten hoe tevreden scholieren zijn met hun
onderwijs. Om die reden doet het LAKS elke
twee jaar een grootschalig onderzoek naar de
tevredenheid onder scholieren: de LAKSmonitor.
De LAKS-monitor wordt gesteund door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en wordt uitgevoerd door
ResearchNed. Dit onderzoeksbureau heeft een
ruime ervaring op het gebied van onderzoek
onder scholieren en studenten. Het LAKS wil
met de LAKS-monitor een helder en
betrouwbaar
beeld
geven
van
de
leerlingentevredenheid. Hierover geeft LAKS
elke twee jaar een landelijk rapport uit. Het
Erasmus College heeft eerder in 2014 en 2016
aan het onderzoek meegedaan.
De uitslag van de LAKS-monitor zal in juni
2018 bekend worden gemaakt aan scholieren,
schoolbesturen, de media en de overheid. U
kan dan zien hoe de school heeft gescoord.
Wat er goed gaat en wat er beter kan.
Godfried Cobben, stafmedewerker
Tutoring
Tijdens de wendagen is een aantal 5 vwo
leerlingen ter ondersteuning van de eerste
klas mentor met de eerste klassers mee
geweest. Deze leerlingen hebben een band
opgebouwd met hun eerste klas.
De leerling mentoren zijn nu samen met een
aantal 4 havo leerlingen ingezet als tutor.
Een tutor is een bovenbouw leerling die een
eerste klasser helpt. Zij richten zich vooral op
het organiseren van de Daltonopdrachten.
Sommige eersteklassers (tutee's) hebben die
extra begeleiding nodig.
De tutor en tutee zullen ongeveer eenmaal
per week even bij elkaar komen om het een
en ander door te nemen. Voor een tutee is het
prettig dat een ander leerling helpt, de
drempel om iets te vragen is lager.
Tevens is het voor de tutor ook weer een extra
stimulans om over zijn/haar eigen Daltonwerk
na te denken.

De 2 trainingen voor de tutoren hebben al
plaats gevonden. Veel van onze tutoren zijn
aan 'n eerste klasser gekoppeld. Een aantal
tutoren zal binnenkort een tweede klasser
gaan helpen.
Meestal heeft een tutee maar een paar weken
nodig om het Daltonwerk beter onder de knie
te krijgen. Dan kunnen daarna nieuwe eerste
of tweede klassers dezelfde hulp krijgen.
De tutoren krijgen aan het einde van het
schooljaar een certificaat. Hiermee kunnen ze
op een vervolgopleiding laten zien dat ze op
het Erasmus actief zijn geweest als tutor.
Wij begeleiden de tutoren en houden een
paar keer per jaar een intervisie bijeenkomst.
Tevens kunnen de tutoren altijd bij ons
aankloppen om problemen te bespreken.
We hebben dit jaar weer een enthousiaste
groep bovenbouwers!!
Ankie van der Meer en Marga van der Ham
docenten wiskunde

Onze
schoolverpleegkundige Joyce Salomon is er.

Van de zorgcoördinator
Informatiestands in het Atrium tijdens
ouderavonden 2017-18

Op de ouderavond van 30 nov. j.l. stonden er
tijdens de ouderavond diverse informatiestands in ons Atrium. Ouders en leerlingen
konden er terecht met vragen van
uiteenlopende aard. Op 13 februari zullen zij
wederom aanwezig zijn. Heeft u nu al een
vraag voor hen dan kunt u deze ook via
internet stellen. Hieronder vindt u de namen.
En anders bent u ook op 13 februari weer bij
hen welkom. Als u tegen die tijd vragen heeft,
schroomt u dan niet en stapt u voor of na de
gesprekken met de vakdocenten op hen af.
Hanneke Martens, schoolzorgcoördinator

Preventiemedewerker genotsmiddelen

Kenniscentrum kind en scheiding

PAARSE VRIJDAG op ‘t Erasmus College
Iedereen mag zijn wie hij of zij is!

LIKE op het ERASMUS COLLEGE:
Pesten…? Dat doe je niet!

Op 8 december was het Paarse vrijdag op het
Erasmus College. Veel leerlingen, docenten en
andere medewerkers van de school hebben
speciaal iets paars aan gedaan. Zo laten ze
zien dat ze af willen van het zogenaamde
“hokjesdenken”. Sommige mensen zien nog
steeds andere mensen alleen als extreme
stereotypen. Ze hebben een heel duidelijk
beeld van hoe anderen zouden moeten zijn.
Alsof andere mensen in hokjes passen waar
een bepaald uiterlijk en gedrag bij horen. Dit
noemen we “hokjesdenken”. Deze mensen
raken bijvoorbeeld helemaal in de war als een
meisje kort haar heeft, of als een jongen
make-up draagt, of als ze niet kunnen zien of
iemand een jongen of een meisje is.
Hokjesdenken
maakt
het
leven
superoverzichtelijk, maar zorgt er ook voor
dat je anderen niet ziet zoals ze echt zijn. Een
mens is namelijk altijd veel meer dan alleen
maar een stereotype. Op Paarse Vrijdag op ’t
Erasmus College laat de school zien dat
iedereen zichzelf moet kunnen zijn. Zonder
aannames, zonder vooroordelen. Op Paarse
Vrijdag vier je individuele vrijheid. Dus los van
wat andere mensen over je denken, hoe
“mannelijk” of “vrouwelijk” je zou moeten zijn
of zou moeten gedragen.
Paarse vrijdag op ’t Erasmus College: Iedereen
mag zijn wie hij of zij is!
Bert Schut, sectordirecteur

Vanaf 29 November jl. bezoeken alle
tweedeklassers van het Erasmus College de
voorstelling LIKE van theatergroep PlayBack.
LIKE confronteert jongeren met de emotionele
gevolgen van pesten. Het Erasmus College
doet veel aan preventie en heeft een intensief
en succesvol anti-pestbeleid. Het bezoek aan
deze theatervoorstelling is een onderdeel van
dit beleid. De rauwe voorstelling Like geeft
goed weer hoe het kan gaan bij
vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten
worden, pesten en de invloed van sociale
media hierop. De eerste groep tweede
klassers werd geconfronteerd met de
emotionele gevolgen van pesten. En het
werkte: soms was er een muisstille zaal maar
daarnaast
ook
ontroerende
dialogen,
herkenbare situaties, pijn en gelach!
Groepsdruk en rolpatronen
De afgelopen drie jaar bereikte PlayBack
landelijk 32.000 jongeren met Like. Artistiek
directeur Kim Zonneveld: ‘Wij maken met
deze interactieve voorstelling pesten een
belangrijk thema voor jongeren bespreekbaar.
We willen zowel pesters, gepeste jongeren en
omstanders bewustmaken van groepsdruk en
rolpatronen. Hiermee bieden we leerlingen en
docenten inzicht in pestgedrag en waar hun
eigen verantwoordelijkheid ligt’.
De eerste voorstellingen waren een groot
succes: Erasmianen uit klas 2 hebben geboeid
naar de voorstelling gekeken en geluisterd. Op
interactieve wijze kregen ze daarna inzicht in
de mogelijkheden om pestgedrag te stoppen
en te voorkomen, want:
Pesten…? Dat doe je niet!
Bert Schut, sectordirecteur

Stichting VOORKOM! op ’t ERASMUS
COLLEGE

In de maand december is de Stichting
Voorkom! te gast bij het Erasmus College.
Deze Stichting wil jongeren helpen bij het
maken van gezonde keuzes. Daarom geven ze
voorlichtingen over alcohol, drugs, roken,
internet en gokken. Op deze wijze worden
leerlingen gemotiveerd zelf gezonde keuzes te
maken, om te voorkomen dat ze vervallen in
verslavingsgedrag. Op het Erasmus College
was het thema Alcohol het eerste onderwerp
voor de leerlingen van Mavo 3. Tijdens de
voorlichting werden de leerlingen geconfronteerd met de oorzaken en gevolgen van een
alcoholverslaving. Voor de leerlingen was deze
confrontatie soms wel even schrikken! Na
afloop was iedereen het erover eens dat het
een informatieve en nuttige bijeenkomst was.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van het
Erasmus College in hun schoolloopbaan meer
voorlichtingsbijeenkomsten krijgen over de
diverse vormen van verslaving. Op deze
manier worden ze goed ondersteund bij het
maken van de gezonde keuzes bij middelengebruik.
Bert Schut, sectordirecteur mavo

Muziek:
Leerlingen van ’t Erasmus college schitteren
op Nationaal Gala voor de
Gehandicaptensport

Verleden week vond voor de 11e keer het
Nationaal Gala voor de Gehandicaptensport
plaats in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
Tijdens deze avond werden de 3 winnaars van
de verkiezing Uniek Sporttalent 2017
gehuldigd door de Chef de Mission van de
Paralympische ploeg, Esther Vergeer. De
presentatie was in handen van Viggo Waas en
Peter Heerschop. Twalf talentvolle leerlingen
van het Erasmus College verzorgden de
openingsshow van dit gala. Het werd een
wervelende show die op veel applaus kon
rekenen vanuit de zaal vol genodigden. De
toon was gezet voor rapper Ali B., die na de
leerlingen van het Erasmus College optrad.
Tussen artiesten als Ali B., Peter Heerschop en
Viggo Waas schitterden deze Erasmianen op
dit nationale Gala.
Literair
De Inktaap op het Erasmus College

De leerlingen uit de bovenbouw van het
Erasmus College doen mee aan de landelijke,
literaire jongerenprijs van Nederland, “De
Inktaap 2018. Scholieren in Nederland” van 15
tot 18 jaar moeten uit drie boeken een

winnaar kiezen die als prijs De Inktaap krijgt.
Op 1 Oktober jl. was de start van deze literaire
wedstrijd. In de komende maanden gaan de
leerlingen van het Erasmus College de boeken
lezen en beoordelen. Aan De Inktaap doen ca.
1.500 jongeren in Nederland, Vlaanderen,
Suriname en Curaçao mee. De Inktaap is
daarmee in feite de supercup van de
Nederlandse letteren.
Hoe werkt De Inktaap?
De leerlingen van het Erasmus College lezen
de winnende boeken van drie literaire prijzen
(de ECI Literatuurprijs, de Libris Literatuurprijs
en de Fintro Literatuurprijs) en kiezen daaruit
hun eigen favoriet. Ze beargumenteren hun
keuze binnen een schooljury en gaan ook via
sociale media in debat met andere scholieren
uit andere Nederlandstalige landen. Meedoen
stimuleert het plezier in lezen. Bovendien: het
met elkaar debatteren welk boek de prijs
verdient, scherpt het analytisch vermogen om
met de juiste argumenten tot een
verantwoorde keuze te komen.
Op de landelijke, feestelijke slotdag op 13
maart 2018 wordt het project afgesloten met
debatten, talkshows, ontmoetingen en
interviews met de auteurs en natuurlijk de
feestelijke uitreiking van De Inktaap aan de
winnende auteur. Het Erasmus College vindt
het belangrijk dat het plezier in het lezen van
literaire werken wordt bevorderd. Leesplezier,
op school en thuis, heeft een duidelijk positief
effect op het leerproces maar is bovendien
ook gewoon leuk en verrijkend en stimuleert
de eigen fantasie!
Lezen is leuk: Meedoen aan De Inktaap op het
Erasmus College versterkt dit in belangrijke
mate!
Belangrijke data
DECEMBER
18
generale repetitie kerstviering
19 t/m
22
kerstvieringen
25 december 2017 t/m 5 januari 2018:
KERSTVAKANTIE
JANUARI

9-19 tm
23-1 rekentoets
11tm
13
DOCENTENTONEEL
11 tm
19
test-/SE-week 1
17
vergadering oudervereniging
18 tm
20
Docententoneel
22
start periodetaak 3
22 tm
26
luistertoetsen
24
19u Voorlichtingsavond ouders groep
8 leerlingen
29
19u decanenavond 3 havo/vwo
19u decanenavond 2 mavo
30
excursie 2 mavo naar Tweede Kamer
FEBRUARI
1
IELTS examen
aanvragen herkansingen alle klassen
deadline inleveren profielwerkstuk
Mavo
2
40 minuten rooster
18.30-21.00u Open Huis
6
herkansingen niet-examenklassen
WO/HBO presentaties bij het Picasso
Lyceum
7
herkansingen examenklassen
vanaf 12.30u roostervrije middag
leerlingen i.v.m. rapportbesprekingen
8 en
9
roostervrije dag leerlingen i.v.m.
Rapportbesprekingen
Erasmus Classique
12
deadline inleveren periodetaak 4
13
ouderavond alle klassen
13 tm
15
De Tentoonstelling
14
15u assessment toekomstige EMC2
leerlingen (1)
21
15u assessment toekomstige EMC2
leerlingen (2)
26 februari t/m 2 maart 2018
VOORJAARSVAKANTIE

