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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 12 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.
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.
Kaartjes voor dit niet te missen muziekfestival
kosten slechts 3 euro en kunnen gekocht
worden aan de zaal. Tot 12 oktober!
Jan Brouwer, sectordirecteur
Nieuw: Erasmus Business Class Junior
Het Erasmus staat bekend om de bijzondere
mogelijkheden voor leerlingen om zich te
ontwikkelen. Voor leerlingen die intellectueel
uitgedaagd willen worden zijn er EMC, het
gymnasium en excellentieprojecten. Heel
Zoetermeer en omstreken weet ook dat het
Erasmus een reputatie heeft op het gebied

van muziek, theater, dans, kunst, film en
sport. Leerlingen van Mavo, Havo en Vwo
kunnen Engels op internationaal niveau volgen
bij de programma’s van IELTS en Anglia. Er is
een groep leerlingen Chinees aan het leren en
ook de voorbereiding op het examen
boekhouden is weer van start gegaan. Het
sluit allemaal aan bij onze leus: ‘Je kunt het op
’t Erasmus’.
Vanaf dit schooljaar kan er nog meer op ‘t
Erasmus: speciaal voor de potentiële ‘Beste
ondernemer van 2030’ is er de Erasmus
Business Class Junior. Vanaf 10 december
2018 starten we met een groep van ongeveer
20/25 leerlingen uit de klassen 1MH/1HV.
Voor leerlingen omschrijven we het nieuwe
programma als volgt:
Junior ondernemers van de Erasmus Business
Class:
- willen gewoon lekker aan de slag
- zijn doorzetters
- werken zelfstandig
- zijn flexibel
- denken in oplossingen, niet in problemen
- zien mogelijkheden en kansen
- kunnen omgaan met onzekerheden
- bouwen aan hun netwerken
- willen samenwerken
- denken commercieel
- zijn doeners
Doeners pakken aan, beginnen in de praktijk
en steken hun handen uit de mouwen. Deze
leerlingen komen bij Erasmus Business Class –
junior echt aan hun trekken. Want je kunt het
op het Erasmus!
Niet alleen leren uit een boek en afsluiten met
een toets, maar eerst een plan maken en dan
een project uitvoeren, experimenteren,
oefenen. En daarna terugkijken: wat ging er
goed? Hoe past dat binnen de theorie en
welke kennis heb je nodig om een volgend
project nog beter te laten slagen?
In klas 1 begin je gelijk al met je eerste
bedrijfje. In 10 middagen ga je bedenken wat

jouw onderneming wordt: wat ga je verkopen,
welke dienst kun je aanbieden? Voorbeeld?
Een honden-uitlaatservice, ouderen helpen
met hun facebookaccount, zelf een app
ontwerpen, maken en verkopen of wat je maar
kunt bedenken. Je gaat je plan presenteren
aan een geldschieter: hoe meer vertrouwen
die in je plan heeft, des te hoger het bedrag
van je microkrediet! En dan ga je echt aan de
slag: reclame maken, klanten zoeken,
verkopen, werken, ondernemen.
Misschien ga je uiteindelijk internationaal met
je bedrijf: daarom krijg je business Engels en
Wirtschaftsdeutsch. En tijdens het taaldorp
voor Engels presenteer je al je eerste
bedrijfsresultaten
aan
docenten
en
klasgenoten.
De
afsluiter
is
een
presentatieavond voor ouders en ‘het
bedrijfsleven’.
En in klas 2 en 3 ga je je bedrijf beter maken,
uitbreiden, of gooi je het over een hele andere
boeg. Je gaat naar de Kamer van Koophandel,
langs de bank en kies je voor een
bedrijfsexcursie naar Engeland of Duitsland.
Uiteindelijk ga je in klas 4 Havo aan de slag
met
een
boekhoudexamen,
doe
je
waarschijnlijk het profiel Economie en
Maatschappij en vormt je eigen onderneming
de basis voor je profielwerkstuk. Je kunt
meedoen met het IELTS (internationaal
examen Engels) of het Goethe-programma
(internationaal examen Duits). En daarna ligt
het bedrijfsleven op je te wachten: want je
hebt je eerste internationale onderneming
opgezet!
Wij hopen dat de eerste enthousiaste reacties
van brugklassers uiteindelijk zullen leiden tot
mooie nieuwe en succesvolle microondernemingen.
Elvira van den Hoek, directeur onderwijs

Nederlands Thriller Festival

Van 26 oktober t/m 4 november 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. Uitgangspunt dit jaar is
het boek 'room 13' van Robert Swindells. De
publieksvoorstelling op woensdag 31 oktober
(20.00 uur) is toegankelijk voor iedereen.
Kaartjes zijn vanaf maandag 15 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 28 oktober op
school van 12-17. Maandag 29 oktober
hebben de spelers les t/m het 6e uur en
worden
daarna
verwacht
bij
het
Thrillerfestival. Dinsdagavond spelen ze een
besloten voorstelling. Woensdag 31 oktober
en donderdag 1 november zijn deze leerlingen
de hele dag aanwezig, maar hebben geen les.
Vrijdag 2 november hebben ze gewoon les
Van de oudervereniging
Met een nieuw schooljaar verwelkomen we
een heleboel nieuwe leden van de
ouderverenging! Iedere ouder/verzorger van
een kind op het Erasmus is namelijk
automatisch lid van de Oudervereniging. Ook
in het bestuur heten we drie nieuwe leden
welkom: Marjo Jansen, Isa Diepenhorst en
Marjolein Haars. Na het afscheid van 2 leden
(Arina v.d. Harst en Caroline Terweijden) zijn
we nu met 8 leden. Er is dus nog plaats voor
nieuwe leden in het bestuur.
Als oudervereniging streven wij naar een
goede samenwerking tussen ouders en school.
Daarnaast informeren we ouders over
allerhande zaken en ondersteunen we diverse
activiteiten van school zoals het Literair

Concours en de Ludieke Week. Daarover volgt
later dit jaar meer.
Ook dit jaar zullen er weer klassen afreizen
naar het buitenland. Wij vinden het belangrijk
dat alle kinderen op het Erasmus college
kunnen deelnemen aan de buitenland-reis. De
oudervereniging kan in specifieke gevallen
ouders financieel ondersteunen, die deze
kosten niet (of niet helemaal) kunnen dragen.
Het Solidariteitsfonds van de oudervereniging
is van en voor ouders en is speciaal voor dit
soort zaken bedoeld.
Op 14 november as. vindt de Algemene
Ledenvereniging plaats. Deze ALV start om
18.45 uur. Hiervoor zijn alle ouders
uitgenodigd. Aansluitend is om 19.30 uur de
thema-avond: de avond bij uitstek om
informatie te delen over een onderwerp dat
iedereen herkent. Dit keer verzorgt
theatergroep Playback een interactieve avond
met korte sketches over communicatie met je
kind. De aanwezigen kunnen direct reageren
of wordt om een oplossing gevraagd in een
bepaalde situatie. Aan de avond zijn geen
kosten verbonden. Meer informatie vindt u op
de website onder het kopje “Ouders”.
Bent u geïnteresseerd in de thema-avond, wilt
u een vergadering bijwonen of heeft u
misschien zin om ons een keer te helpen bij
een activiteit? Stuur dan een mailtje aan
oudervereniging@erasmuscollege.nl.
Wij hopen u binnenkort een keer te
ontmoeten!
De oudervereniging
Van de decanen
3HVG
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 24
september en hebben een beeld gekregen van
de vele keuzes waar hun kind voor staat met
betrekking tot het vakkenpakket. Na de
herfstvakantie beginnen de LOB-lessen,
waarin we de keuzes en de gevolgen daarvan
gaan bespreken.
Na de tweede testweek wordt op maandag 28
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.
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 donderdagavond 22
november op het ONC Parkdreef 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.
In mei 2019 is er voor deze leerlingen een
beroepeninformatieavond
op
school.
Daarover volgt later meer informatie.
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 3 oktober 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 4
Mavo de voorlichtingsavond gehad, waarbij
werd uitgelegd welke keuzes de leerlingen dit
jaar moeten maken. De decaanvoorlichting
voor 3 Mavo is in januari.
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
profielwerkstuk werken.
Op 18 oktober is er een MBO markt. Dit jaar
vindt deze plaats op het ONC Parkdreef, 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
De vierde editie van Het Groot Erasmus Dictee!

Op dinsdag 13 november organiseert de sectie
Nederlands voor de vierde keer Het Groot
Erasmus Dictee. Natuurlijk gaat het om een zo
goed
mogelijk
resultaat,
maar
het
gezelligheidselement is minstens zo belangrijk.
Na afloop (rond 16.30 uur) genieten de
deelnemers in de docentenkamer van een
hapje en een drankje.
Doet u mee?

We hopen dit jaar zo’n 100 deelnemers te
mogen verwelkomen, een 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 zondag 11 november.
Aanmelden kan via
erasmusdictee@erasmuscollege.nl
Graag tot 13 november
Frans Bruggemann, docent Nederlands
Sportnieuws
Run-Bike-Run
Jaarlijks organiseert het Erasmus College voor
al haar 3e klassers een sportief evenement in
en rondom het recreatiegebied het Noord Aa.
Dit jaar waren er meer dan 300 leerlingen uit
12 klassen, die in een ochtend- en
middaggroep het parcours hebben afgelegd.
Bij de Run-Bike-Run lopen de leerlingen een
parcours van circa 1,6km op het strand, om
vervolgens een route van 16km te fietsen die
door de oude polder gaat, door de wijk de
Leyens, om de Noordhovense plas en daarna
uitkomend bij het beginpunt, het strand van
het Noord Aa. Hierna leggen ze nogmaals de
looproute af, maar in tegengestelde richting.
In de ochtendgroep was het Emma Noz die bij
de meisjes de zege pakte. Nikki Covers (2e) en
Ilaya Pata maakte het podium compleet. Bij de
jongens was het verschil ongekend groot en
kwam Bas v/d Bulk in een prachtige tijd van
41.51 minuten over de finish. Hij werd gevolgd
door Florian Bus en Jonas vd Heuvel.
Met iets andere, verbeterde weersomstandigheden vertrok de middaggroep
strak om 13.00u om hun sportieve prestatie te
leveren. Bij de jongens was Fabian vd Knaap te
sterk voor Robert van Vliet (2e) en Niels
Westdorp (3e) en ging hij met een tijd van
49.41 als winnaar over de streep.
Bij de meiden was het Paloma Joon die met
een tijd van 55:35 minuten Cleo Orlemans (2e)
en Leana de Haas (3e) achter haar wist te
houden om de overwinning te pakken.

Naast de snelle kandidaten is het voor de
meeste leerlingen sowieso een prestatie om
dit evenement met goed gevolg af te sluiten.
En met slechts 1 of 2 uitvallers, vanwege
materiaalpech, mag iedereen met recht trots
zijn op zijn of haar prestatie.
Gymlessen
Alle nieuwe brugklassen weten inmiddels de
weg naar de buiten locatie, van Tuyllpark. Via
de monitor en Instagram worden zij op de
hoogte gehouden wanneer er wisselvallig
weer dreigt. Daarbij is het belangrijk om te
weten dat er tot aan de herfstvakantie buiten
wordt gesport. De docenten hebben al
meermaals gewezen op de juiste kleding
tijdens het sporten, maar ook de ouders
kunnen de leerlingen even helpen herinneren
om een extra trui mee te nemen.
Sportdagen;
Voor de brugklassers staan er dit jaar weer 4
sportdagen op het programma. In elke
testweek één. Zo starten we na de
herfstvakantie met paaltrefbal. Gevolgd door
een basketbal- en volleybal sportdag. Aan het
einde van het schooljaar wordt er weer buiten
gesport en dan wordt er gehockeyd en
gevoetbald.
Sport oriëntatie;
In de bovenbouw klassen is het
sportoriëntatie programma ook weer in
werking. Er staan weer leuke uitstapjes buiten
de deur op ze te wachten. Vele sport
accomodaties willen onze leerlingen graag
ontvangen. Zo gaan we naar tennis, squash,
fitness, spinning, kickboksen, golf, dansen,
boksen, skiën en snowboarden. En wellicht zit
hier iets bij om na schooltijd mee door te
gaan!
Naschoolse sport
Bij de start van de binnen periode zullen er
naschoolse sporttoernooien georganiseerd
worden. Basketbal, Volleybal, Voetbal en als
het weer het toelaat ook nog hockey. De
leerlingen zullen via het LO instagramaccount,
LO_Erasmus, en de monitor geïnformeerd
worden. In het nieuwe kalenderjaar zullen de
selecties voor de schoolteams starten. Met
deze teams doen we mee met Olympic Moves

de schoolsport competitie van Nederland. Het
Erasmus College is voorgaande jaren
meerdere keren Nederlands Kampioen
geworden.
City-Pier-City loop
Ook dit jaar doen we weer mee met één van
de grootste hardloopevenementen van
Nederland, de CPC loop. De leerlingen van LO2
en BSM hebben dit onderdeel in het
jaarprogramma, maar alle leerlingen kunnen
zich hiervoor bij de gymdocent opgeven. Zij
kunnen met een gereduceerd tarief meelopen
met de 5 en 10 kilometer. De CPC loop zal
plaatsvinden op 10 maart 2019 in Den Haag
Sportcommissie
In samenwerking met een aantal leerlingen
zijn alle voorbereidingen getroffen om dit jaar
te kunnen starten met een sportcommissie.
Hierdoor zijn we in staat om het sportaanbod
(nog) beter aan te laten sluiten bij de wensen
en behoeftes van de leerlingen. Deze
commissie zal grotendeels bestaan uit
leerlingen (klas 2 t/m 6) en staat onder
begeleiding van een ervaren docent LO.
De sportcommissie is betrokken bij het
organiseren en begeleiden van sportactiviteiten op het Erasmus College. In een
later stadium zal de sportcommissie zich ook
bezighouden met het ontwikkelen en
ontplooien van nieuwe initiatieven.
Ben jij sportief, organisatorisch sterk, heb je
goede ideeën op gebied van sportaanbod en
lijkt het je leuk om een actieve bijdrage te
leveren aan Sport op het Erasmus College, dan
zijn we op zoek naar jou!

Wil je je aanmelden of meer info, stuur dan
een mail naar
sportcommissie@erasmuscollege.nl
Persberichten
Leerlingen van het Erasmus College behalen
de eerste en de tweede prijs op Nationaal
Filmfestival voor Scholieren

Ook dit jaar hebben op 24 september jl.
leerlingen van het Erasmus College
deelgenomen aan alweer de 14e editie van
het Nationaal Filmfestival voor Scholieren in
Lelystad. Dit festival trekt al sinds jaar en dag
vanuit het hele land veel belangstelling
getuige de 200 inzendingen voor dit jaar.
Slechts 30 inzendingen daarvan kwamen voor
nominatie in aanmerking.
Het Erasmus
College was met maar liefst 3 nominaties in de
categorie non – fictie Onderbouw sterk
vertegenwoordigd
op
dit
landelijke
filmfestival.
Naast
de
prijsuitreiking
waren
de
genomineerden ook druk bezig met een
dagprogramma rond het thema film. Zo
namen ze deel aan diverse workshops,
gegeven door professionals. Ook waren er dit
jaar professionele filmmakers die hun
commentaar gaven op de genomineerde
inzendingen.
Natuurlijk was de prijsuitreiking de slagroom
op de taart. Op een speciale gala-avond
werden de prijswinnaars bekendgemaakt: De
Erasmianen behaalden een fantastisch
resultaat. In hun categorie behaalde de film
met als thema “De Toekomst van mij Data” de
eerste prijs. Maar ook de tweede prijs ging
naar het Erasmus College. Met als thema
“Seksisme in de sport” werd ook deze prijs in
de wacht gesleept.
Met dit fraaie resultaat vielen de leerlingen
van het Erasmus College terecht in de prijzen
van dit landelijke festival!

40 Gymnasium leerlingen uit klas 4 van het
Erasmus College bezoeken Trier
De excursie naar Trier voor gymnasiasten uit
V4 is uitgegroeid tot een echte klassieke
traditie. Op 22 september jl. hebben de
gymnasiasten uit klas 4 hun grenzen verlegd
met een bezoek aan de nederzetting COLONIA
AUGUSTA TREVERORUM of te wel Trier,
Duitsland. Op school leren de gymnasiasten
niet alleen de basis van het Latijn maar zij
verdiepen zich ook in de wereld van de
Romeinen. Een excursie naar Trier is voor
leerlingen van het Gymnasium dan ook een
uitgelezen kans om een oude Romeinse stad
te herontdekken en te herbeleven.
Het werd een dag met een vol maar
indrukwekkend programma. De leerlingen
bekeken de Keizerthermen, de Dom, de Porta
Nigra en de Aula Palatina. Met een beetje
fantasie leek het alsof de gymnasiasten terug
in de tijd gingen. Aan het einde van de dag
keerden de leerlingen met een andere kijk op
de Romeinse wereld uit Trier naar Zoetermeer
terug, moe, maar vol beelden van die
bijzondere, Romeinse tijd.
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10
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12
inhaaldag fotograaf
Vrienden van Erasmus Live
17
vergadering oudervereniging
18
MBO markt Oranje Nassau College
Parkdreef
19
einde periodetaak 1
22 t/m 26 oktober HERFSTVAKANTIE
29 t/m
2-11 inhaalweek 1
30
20.00u publieksvoorstelling Thriller
Festival
NOVEMBER
5 t/m
9
test-/SE-week 1
8
sportdag 1e klas jongens
9
sportdag 1e klas meisjes

12
12
13

start periodetaak 2
uitloopdag SE (ex.leerlingen)
Het Groot Erasmus Dictee

14
16
21

19.30u Thema-avond oudervereniging
Onderbouwfeest (1)
aanvragen herkansingen
examenklassen
Klassieke Middag
HBO/WO markt Oranje Nassau College
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22

23
26 en
27
roostervrije dagen leerlingen
27
vanaf het 5e uur les
oudermiddag/avond brugklasmentoren
29
herkansingen examenklassen

DECEMBER
3
inleveren profielwerkstukken havo en
vwo
5
na het 4e uur Sinterklaas viering
11
ouderavond alle klassen
12
ouderavond dyslexie n.a.v. screening
17
generale repetitie kerstviering
18 t/m
21
kerstvieringen
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KERSTVAKANTIE

