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tonen. Het gymnasium, de Erasmus Master Class en de 

Erasmus Business Class Junior stimuleren met name 

intellectuele, creatieve en ondernemende ontwikkeling. 

In de bovenbouw van mavo, havo en vwo zijn ruime 

mogelijkheden voor extra vakken en examen doen in 

een ‘dubbelprofiel’, deelname aan internationale

examens en excellentieprojecten. Op theater-, 

muziek- , kunst- en sportgebied biedt de school 

uitzonderlijke mogelijkheden.

EEN SCHOOL WAAR CREATIEVE EN SPORTIEVE 
ACTIVITEITEN HEEL BELANGRIJK ZIJN
Een opleiding aan het Erasmus College kent twee 

gelijkwaardige aspecten: leren en persoonsvorming. 

Dat laatste krijgt met name veel nadruk bij deelname 

aan de extra activiteiten waaraan alle leerlingen kunnen 

meedoen. Die zijn van hoge kwaliteit en er nemen heel 

veel leerlingen aan deel.

EEN SFEERVOLLE EN SOCIALE SCHOOL
Het ‘Erasmusgevoel’ is iets dat alle leerlingen ervaren. 

Zij kunnen dat het beste beschrijven. In elk geval is 

één aspect ervan dat ze graag naar school gaan en ook 

na hun eindexamen steeds terug blijven komen. De 

activiteiten, de daltonuren en de sfeer worden vaak als 

oorzaak genoemd. 

EEN DALTONSCHOOL
Helen Parkhurst stichtte in 1920 in de plaats Dalton een 

school waar de leerlingen meer keuzevrijheid kregen 

bij het maken van hun taken om zo het ontwikkelen van 

zelfstandigheid te bevorderen. Het Erasmus College is ook 

zo’n school. Het duidelijkst is dat te zien in de daltonuren.

EEN SCHOLENGEMEENSCHAP 
MET VIER ONDERWIJSNIVEAUS
Het Erasmus College is een kleinschalig georganiseerde 

scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo 

en mavo. Het uitgangspunt bij de indeling van leerlingen 

is: rekening houden met verschillen en mogelijkheden 

bieden om een hoger niveau te bereiken.

EEN SCHOOL MET KWALITEIT
Het Erasmus College streeft permanent naar verdere 

verbetering van de kwaliteit. Onze onderwijsresultaten 

zijn uitstekend, mede dankzij personeels- en organisa-

tiebeleid dat gericht is op hoog gekwalificeerde docenten 

met hart voor onderwijs en onze leerlingen.

EEN SCHOOL WAAR TALENT 
VOLOP MOGELIJKHEDEN KRIJGT
Het Erasmus College biedt leerlingen met bijzondere 

talenten - tot en met de examenklassen - volop de 

mogelijkheid om dit talent verder te ontwikkelen en te 
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Ook in de andere lessen en in het schoolleven buiten 

de lessen werkt de humanistische traditie door in de 

manier waarop we met elkaar omgaan. We maken 

duidelijk wat wel en niet mag; daarbinnen is ruimte 

voor individuele verschillen en werken we samen 

aan de ontwikkeling van een kritisch onderzoekende 

houding. Verdraagzaamheid en respect zijn 

kenmerkend voor Erasmiaans gedrag.

DALTONONDERWIJS
Een belangrijk doel van daltononderwijs is de leerlingen

kritisch en zelfstandig te laten worden. Om dit te 

bereiken spreken we de leerlingen vanaf het begin aan 

op alles waarvoor ze zelf verantwoordelijkheid kunnen 

dragen. Tijdens de daltonuren kunnen de leerlingen 

deels zelf bepalen aan welke daltontaken ze gaan 

werken, kan het tempo aangepast worden aan hun 

mogelijkheden en is de docent vraagbaak en begeleider.

Dat gebeurt gemiddeld zeven keer per week. De leerling 

verantwoordt zijn keuzes bij de mentor. De leerlingen 

ervaren deze manier van werken als een uitdaging en 

ze vinden het motiverend.

Bovendien ontstaat afwisseling doordat er in het 

dagelijkse rooster hoogstens drie klassikale lessen 

achter elkaar voorkomen. Dat is zowel voor leraren 

als voor leerlingen erg prettig.

EEN SAMENWERKINGSSCHOOL
Het Erasmus College wordt bestuurd door een stichting: 

de Stichting Erasmus College te Zoetermeer. Deze 

stichting is ontstaan als een samenwerkingsverband 

van de gemeente als bestuur van het openbaar onder-

wijs, de Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs 

en de Stichting Katholiek Onderwijs Zoetermeer. Deze 

stichting baseert zich op het uitgangspunt dat mensen 

met verschillende levensovertuigingen verdraagzaam 

met elkaar moeten samenleven en dat dit bevorderd 

wordt door jonge mensen te leren samenwerken, te 

leren omgaan met verschillen, en talenten van elkaar 

te  leren kennen en waarderen. Dit uitgangspunt is al 

geformuleerd door de grote Nederlandse geleerde en 

humanist Desiderius Erasmus (1466 – 1536). Het is dan 

ook geen toeval dat de school naar hem is vernoemd.

In alle leerjaren volgen leerlingen lessen waarin maat-

schappelijke vragen en verschillende levensbeschou-

wingen worden besproken. Respect voor de ander en 

ontwikkeling van een eigen overtuiging staan centraal.

In de eerste twee leerjaren wordt het vak wereldoriëntatie 

gegeven. Dit vak is gericht op kennismaking met ver-

schillende maatschappelijke en geestelijke stromingen 

en neemt de belevingswereld van de leerlingen als 

uitgangspunt en is een voorbereiding op maatschappijleer 

en maatschappijwetenschappen in de hoogste klassen.
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Als de daltontaak door leerlingen samen is gemaakt, 

gaat het o.a. over de manier waarop er is samen-

gewerkt. In alle gevallen ontstaat een gesprek met 

de leerling over de manier waarop hij leert. Dit is een 

gesprek dat op de meeste traditionele scholen niet of 

alleen met de mentor plaatsvindt. Het is daarentegen 

de kern van de begeleiding op een daltonschool.

Voor de daltonuren bestaat een apart rooster waarop 

staat te lezen wanneer welke docenten zijn ingeroosterd 

voor hun daltonuren. De leerling kan kiezen uit deze 

docenten. Wanneer de daltontaak is verantwoord, 

kan de leerling verder werken aan een volgende taak. 

De leerling is mede zelf verantwoordelijk voor de 

voortgang. Is die voortgang onvoldoende, dan praat 

de vakdocent bij de eerstvolgende gelegenheid met de 

leerling over de oorzaken, maar ook de mentor doet 

dat; deze heeft namelijk overzicht over alle vakken. Dit 

is de tweedelijns-begeleiding op een daltonschool. Hoe 

beter de leerling met de verantwoordelijkheid om kan 

gaan (hoe beter zijn daltongedrag) hoe vrijer hij wordt 

gelaten.

Overigens komt de leerling zichzelf en zijn “daltongedrag” 

ook tegen bij de testen en proefwerken; de stof uit de 

daltontaken zit daar namelijk ook in. Goed daltongedrag 

loont dus en leerlingen leren daardoor spelenderwijs 

het belang van planning en zelfstandig werken.

Daarnaast is de afwisseling van klassikale en 

daltonuren zeker één van de redenen waarom 

leerlingen het plezierig vinden op het 

Erasmus College.

Tijdens activiteiten buiten de lessen dragen leerlingen 

veel verantwoordelijkheid; bij muziek, toneel, 

technische commissie, Erasmus TV, feestcommissie, 

videocommissie, sportcommissie en dergelijke 

andere activiteiten stellen docenten zich vooral op 

als deskundige begeleiders. De leerlingen groeien dan 

enorm in zelfstandigheid en in allerlei vaardigheden. 

Steeds weer blijkt dat dit ook het leren ten goede komt.

Tijdens de daltonuren en bij de activiteiten werken de 

leerlingen samen met leerlingen uit andere klassen. 

Dat is echt anders dan in andere scholen. Het is voor de 

leerlingen niet alleen leerzaam. De sfeer wordt er ook 

positief door beïnvloed, omdat men medeleerlingen uit 

andere klassen en andere leerjaren beter leert kennen 

en de kans heeft te profiteren van kennis van mede-

leerlingen. Op die manier ontstaat meer contact tussen 

leerlingen van verschillende klassen en leerjaren.

Dat is de basis voor het zogenaamde Erasmusgevoel.

Veel oud-leerlingen blijven met de school verbonden, 

juist omdat ze dit zo waardevol vinden.

IS MIJN KIND WEL ZELFSTANDIG GENOEG?
Niet ieder kind kan even veel verantwoordelijkheid aan 

als anderen. Maar alle kinderen kunnen daar juist in 

groeien. Dat is wat de school hen leert. Natuurlijk heeft 

het kind dat vanuit zichzelf geneigd is tot zelfstandig-

heid het daarbij makkelijker. De ander zal zich 

ontwikkelen doordat we deze leerling sterker begeleiden 

bij de planning. Belangrijk is dat ouders het met deze 

gedachtegang van het Erasmus College eens zijn.

DE PRAKTIJK VAN DALTON
In het weekrooster treft de leerling minimaal zeven 

lesuren aan die met een D worden aangeduid. In deze 

daltonuren werkt de leerling aan daltontaken. Deze 

daltontaken gelden voor een periode van ca. 7 à 8 

weken. Ze zijn meestal gebonden aan één vak, maar 

ze kunnen ook vakoverstijgend zijn. Een daltontaak 

die af is, wordt bij de eigen docent of eventueel bij 

een vakcollega verantwoord en afgetekend op de 

daltonkaart die de leerling bij zich draagt. De docent 

kan de daltontaak overhoren, nakijken, of alleen 

nagaan of hij met aandacht is gemaakt.

HET ONDERWIJS EN DE LESDAG OP HET ERASMUS COLLEGE
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HET ONDERWIJS EN DE LESDAG OP HET ERASMUS COLLEGE
KLAS 1
• In het eerste brugjaar zijn de meeste klassen samen 

 gesteld uit de adviesniveaus havo/vwo. Daarnaast is  

 er een aparte gymnasiumklas. EMC2 is een bijzondere  

 variant op het gymnasium; 

• Een aantal klassen in het eerste brugjaar is samen 

 gesteld uit het adviesniveau mavo en/of havo, waarbij  

 het programma zodanig is opgesteld dat leerlingen  

 die zich sterk ontwikkelen, kunnen doorstromen naar  

 de 2e klas havo/vwo;

• Voor leerlingen die in de 1e klassen havo/vwo blijken  

 snel en goed te kunnen leren, is er een extra pro- 

 gramma Latijn. Leerlingen die dit goed aankunnen,  

 kunnen doorstromen naar 2 gymnasium. Een ‘gewone’ 

 doorstroming via de 3e klas havo/vwo naar 4 havo of  

 4 vwo blijft natuurlijk mogelijk;

• We hebben aparte gymnasium, EMC2, vwo, havo en  

 mavofolders voor extra informatie;

• Leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig  

 hebben, krijgen een hulpuur in een van de leervakken 

 of in studievaardigheden;

• We hebben veel speciaal aanbod voor verschillende 

 groepen brugklasleerlingen, gebaseerd op de talenten

 of interessegebieden van elk kind. Voorbeelden  

 zijn de Erasmus Business Class Junior, De Erasmus  

 Sports Academy, het Eersteklastoneel, Robotica en  

 de Erasmus KNSTKLS. De speciale folders geven  

 meer informatie.

ONDERWIJS OP MAAT
Het Erasmus College heeft als uitgangspunt dat 

leerlingen de kans moeten krijgen om uit te stijgen 

boven het niveau van het advies dat op ca. 11 jarige 

leeftijd is opgesteld. Leerlingen ontwikkelen zich 

tenslotte nog in de jaren daarna. Daarom hebben we 

in de onderbouw gekozen voor een inrichting van het 

onderwijs, waarin leerlingen de mogelijkheid krijgen 

om door te stromen naar een ander onderwijsniveau. 

Dit leidt tot de volgende structuur van de school.

 

6



KLAS 4, 5 EN 6 VWO/GYMNASIUM
• Vanaf de vierde klas is er sprake van een aparte 

 atheneum/gymnasiumstroom;

• Zowel de atheneum- als de gymnasiumleerlingen 

 bereiden zich vanaf de vierde klas voor op het

 eindexamen vwo in de zesde klas; afhankelijk van de  

 keuze voor Latijn en Grieks ontvangen zij een 

 vwo/atheneum- of vwo/gymnasiumdiploma;

• Gymnasiumleerlingen kunnen tot aan het examen  

 ervoor kiezen om alsnog op te gaan voor het 

 vwo/atheneumdiploma;

• Leerlingen die goed in Engels zijn, krijgen de 

 gelegenheid deel te nemen aan een aparte cursus,  

 die gericht is op deelname aan het toelatingsexamen  

 IELTS, dat toegang geeft tot buitenlandse universiteiten  

 en het internationale hoger onderwijs;

• Leerlingen die het aankunnen hebben de 

 mogelijkheid in extra vakken examen te doen;

• Leerlingen die uitblinken kunnen deelnemen 

 aan excellentieprojecten.

TUSSENTIJDSE VERPLAATSINGEN:
• Als een leerling blijkt ruim boven het niveau van de  

 gekozen afdeling uit te stijgen, is er een mogelijkheid  

 om in een andere onderwijssoort in te stromen;

• Als een leerling tegen zijn plafond aan zit, kan in  

 overleg worden besloten de leerling te bevorderen  

 naar het volgende leerjaar in een afdeling van een  

 andere onderwijssoort.

‘GEMIDDELDE 7’
In de onderbouwklassen waarin meerdere niveaus aan-

wezig zijn, wordt zodanige cijfergeving gehanteerd dat ook 

een minder sterke leerling de kans heeft een voldoende 

te halen. Dat werkt op hoofdlijnen zo:

bij het becijferen van testen en ander schriftelijk werk 

wordt de ‘gemiddelde’ prestatie van al die betreffende 

klassen met een zeven gehonoreerd.

Zo kan de minder sterke leerling onder het gemiddelde 

presteren zonder meteen een onvoldoende te halen. Wil 

een leerling laten zien dat hij op vwo-niveau presteert, dan 

zal hij ruim boven de 7 moeten halen. In combinatie met 

gecoördineerde proefwerken beschermt dit systeem de 

leerling tegen toevalsfactoren. Het is ook een goed 

middel om de kwaliteit van het onderwijs en de toetsing 

te controleren. En natuurlijk zijn onze bevorderings-

normen daarom afgestemd op deze systematiek.

KLAS 2, 3 EN 4 MAVO
• De leerlingen die bevorderd worden naar 2 mavo  
 kunnen rechtstreeks door naar klas 3 mavo en 4  
 mavo en doen dan eindexamen;
• In bijzondere gevallen is in 2 mavo nog een overstap  
 mogelijkheid naar klas 3 havo/vwo aan het einde van  
 het schooljaar, datzelfde geldt voor een overstap  
 aan het eind van klas 3 mavo;
• Leerlingen die goed presteren én gemotiveerd zijn  
 om extra inspanning te verrichten kunnen deelnemen  
 aan excellentieprojecten;
• Leerlingen gaan na het examen mavo naar het mbo  

 of vervolgen hun opleiding in onze vierde klas havo;

KLAS 2 EN 3 HAVO/VWO 
EN 2 EN 3 GYMNASIUM
• In de tweede en derde klas gymnasium wordt het  
 programma uit de eerste klas voortgezet; aan het  
 daltongedrag van deze leerlingen wordt hogere eisen
  gesteld; er wordt minder klassikaal geoefend en de  
 leerlingen moeten zelfstandiger leren; de vrijkomende  
 tijd wordt besteed aan verdieping, vakoverstijgende  
 onderdelen en de extra vakken Latijn, Grieks en  
 filosofie;
• De havo/vwo leerlingen uit de 1e klas havo/vwo zitten  
 in de tweede en derde klas nog in gemengde klassen  
 bij elkaar, zodat de keuze voor havo of vwo wordt  
 uitgesteld;
• Leerlingen kunnen binnen de gemengde havo/vwo- 
 klas toch kennis maken met Latijn en Grieks, zodat  
 zij bij goede resultaten in klas 4 alsnog kunnen kiezen  
 voor het volgen van een gymnasiumprogramma.

KLAS 4, 5 HAVO
• Vanaf de vierde klas volgen havo en vwo leerlingen  
 hun eigen programma;
• de havo-leerlingen doen in klas 4 en 5 eindexamen;  
 een aantal leerlingen gaat daarna door in klas 5 van  
 het vwo;
• Leerlingen die goed in Engels zijn, krijgen de   
 gelegenheid deel te nemen aan een aparte cursus, die 
 gericht is op deelname aan het toelatingsexamen IELTS,  
 dat toegang geeft tot het internationale hoger onderwijs;
• Leerlingen die het aankunnen hebben de 

 mogelijkheid in extra vakken examen te doen;

• Leerlingen die uitblinken kunnen deelnemen aan  

 excellentieprojecten.
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BIJZONDERE EINDEXAMENVAKKEN
Naast de gangbare examenvakken kunnen op het Erasmus 

College de leerlingen bovendien eindexamen doen in: 

tekenen, handvaardigheid, maatschappijwetenschappen, 

lichamelijke opvoeding, muziek en wiskunde D. We doen 

daarmee recht aan de kenmerken van de schoolbevolking. 

Veel leerlingen met bijzondere belangstelling voor theater, 

muziek, kunst, de maatschappij, (top-)sport of exacte 

vakken kiezen mede daarom voor het Erasmus College.

INTERNATIONAAL EXAMEN
In de bovenbouw van het vwo en de havo kunnen leerlingen 

met goede resultaten deelnemen aan de extra cursus 

IELTS (International English Language Testing System) en 

daardoor een diploma verwerven waarmee je toelaatbaar 

bent tot buitenlandse universiteiten en internationale 

opleidingen. De resultaten van deze Erasmusleerlingen 

zijn uitstekend.

ANGLIA
Mavo leerlingen die excelleren in de Engelse taal krijgen 

ook de kans om deel te nemen aan een internationaal 

erkend examen Engels. Zij kunnen deelnemen aan het 

Anglia-programma (mavo/mbo-niveau). Internationale 

stages en toelatingseisen van sommige mbo-opleidingen 

vragen om een internationaal erkend certificaat. 

In kleine groepjes wordt hard gewerkt aan de (extra) 

vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle 

afronding van het Anglia examen.

POSITIEVE BEVORDERINGSNORMEN
Bij de beoordeling van de resultaten van de leerling 

hanteert de school ‘positieve normen’. Daarmee 

bedoelen we het volgende:

a. Elke leerling die aan de vastgestelde normen voldoet,  

 heeft recht op bevordering naar het volgende leerjaar.

b. Elke leerling die niet aan de vastgestelde normen  

 voldoet, komt in bespreking bij de overgangs-

 vergadering waarbij alle omstandigheden, het 

 ontwikkelingsperspectief en de extra’s die de leerling  

 heeft gedaan, worden meegewogen.

De vergadering neemt een beslissing in het belang 

van de leerling.

HULP BIJ DYSLEXIE 
EN ANDERE LEERPROBLEMEN
Onder leiding van een professionele remedial teacher 

krijgen sommige leerlingen speciale hulp om met dyslexie 

of andere leerproblemen om te gaan. In alle leerjaren is er 

een trainingsmogelijkheid voor leerlingen die boven-

gemiddeld last hebben van faalangst. Tenslotte biedt de 

school de gelegenheid onder begeleiding huiswerk te 

maken. Als een leerling meer begeleiding nodig heeft 

dan de school kan bieden, wordt er verwezen naar 

professionele bureaus buiten de school.

PROJECTEN VOOR DE FIJNPROEVERS
In alle afdelingen krijgen leerlingen de gelegenheid om 

deel te nemen aan excellentieprojecten binnen en buiten 

de school. Dat varieert van meedoen aan Olympiades en 

andere internationale kenniswedstrijden tot deelname 

aan schooleigen projecten, bijvoorbeeld een project op het 

gebied van quantumfysica of de huizenmarkt, geleid door 

oud-leerlingen uit de universitaire wereld.

Ook is er een driejarige China-collegereeks gericht op het 

behalen van een basisdiploma Chinees, in samenwerking 

met de Chinese school in Delft, zijn er theaterprojecten 

samen met professionele theatergezelschappen en kun 

je bij (bedrijfs)economie je boekhoudexamen halen of 

meedoen met het ondernemersspel. 

Robotica, programmeren, KNSTKLS, Sports Academy, 
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Business Class Junior, sporttoernooien en nog veel meer: 

omdat wij denken dat iedereen die dat wil, kan uitblinken, 

bieden wij zo veel mogelijk verschillende onderwerpen 

aan. Het aanbod varieert, afhankelijk van de voorkeuren 

van leerlingen en docenten en de mogelijkheden om 

samen te werken met oud-leerlingen.

TESTEN EN SCHOOLEXAMENS
Een aantal keer per jaar is er op het Erasmus College een 

periode van een week waarin alle leerlingen meedoen aan 

testen voor alle vakken. Tegelijkertijd leggen de eind-

examenleerlingen schoolexamens af. Het grote voordeel 

hiervan is dat voor alle leerlingen - die les hebben van 

verschillende docenten - dezelfde normen aangelegd 

worden bij de beoordeling van het gemaakte werk. Zo 

kunnen de leraren goed inschatten wat zij met hun klas 

bereikt hebben. Een bijkomend voordeel is dat leerlingen 

goed zijn voorbereid op de manier waarop aan het eind 

van hun loopbaan examens worden afgenomen.

Voor de lagere klassen (die minder testen hebben) worden 

in die weken ook sportdagen georganiseerd. De docenten 

besteden die weken o.a. ook tijd aan vergaderingen, 

correctie, mondelinge of praktische schoolexamens, 

scholing en contacten met ouders en basisscholen. Op deze 

manier wordt lesuitval buiten de testweken erg beperkt.

LESTIJDEN, LESUITVAL
De lessen op het Erasmus College duren 50 minuten per 

les en beginnen om 08.15 uur, de laatste les eindigt om 

14.55 uur. Soms is er nog een 8e uur, dat duurt tot 15.45 

uur. Elke lesdag zijn er twee pauzes, een van 09.55 uur 

tot 10.15 uur, en een tweede van 11.55 uur tot 12.25 uur. 

Lesuitval - bijvoorbeeld door afwezigheid van een docent- 

wordt tot een minimum beperkt en tot en met de derde 

klassen structureel door docenten via invaluren opge-

vangen. Voor invallende docenten en voor leerlingen is 

het prettig dat de leerlingen altijd werk bij zich hebben; 

zij kunnen immers altijd aan hun daltontaken werken.

LESVERZUIM
Mentoren en coördinatoren onderhouden contact met 

de ouders van leerlingen die ziek zijn of die om een andere  

reden school verzuimen. Bij veel of onvoldoende verklaard 

verzuim wordt de leerling aangemeld bij het  zorgteam van 

de school. Daar wordt nagegaan of melding bij leerplicht 

nodig is en of er hulp kan worden geboden.

810



SECTOR, LEERJAAR, COÖRDINATOR, 
SECTORDIRECTEUR
Scholen zijn tegenwoordig allemaal groot. Daarom 

hebben wij de school organisatorisch opgedeeld in drie 

kleinere sectoren: mavo, onderbouw havo/vwo, boven-

bouw havo/vwo, die elk weer per leerjaar kleinscha-

lig zijn georganiseerd. Iedere sector heeft een eigen 

directeur, elk leerjaar wordt geleid door coördinatoren. 

De docenten en mentoren zijn ook in sectoren en in 

leerjaarteams ingedeeld. Zo is steeds een vaste groep 

docenten in het bijzonder bij de leerlingen van een 

afdeling betrokken. Leerlingen en hun ouders hebben 

dan ook het gevoel dat het Erasmus helemaal niet zo’n 

grote school is. Binnen een leerjaar weten we samen 

namelijk ‘alles’ van de leerlingen. En de leerlingen 

weten zeer goed bij wie ze terecht kunnen. Leerlingen 

voelen zich door de kleinschaligheid op het Erasmus 

College dan ook veilig

DECAAN
Als de leerlingen in de derde klas zitten, worden de 

studiekeuzes die zij moeten maken ingewikkelder en 

hebben deze keuzes grotere gevolgen. Zo kiezen de 

leerlingen van het mavo een sector en een vakken-

pakket; de leerlingen van havo en vwo/gymnasium 

kiezen een profiel en een vakkenpakket. Die keuze 

bepaalt voor een belangrijk deel hun toekomstmoge-

lijkheden. Ruim voor het examen gaat het ook om de 

LERAAR, MENTOR, 
ACTIVITEITENBEGELEIDER
De begeleiding is erop gericht dat de leerling zo snel 

mogelijk op eigen benen kan staan, zijn eigen keuzes 

kan maken, verantwoordelijkheid kan dragen. 

Die begeleiding is een voortdurend proces, want de 

studiekeuzes waar de leerling voor komt te staan, 

worden ingewikkelder naarmate hij ouder wordt.

In alle leerjaren is de vakdocent de eerstelijns-

begeleider. De mentor brengt de gegevens van de 

leerling bijeen en houdt het overzicht. Daarom bezoeken 

mentoren van de eerste brugklas ook de basisscholen

van al hun leerlingen, zodat ze al van tevoren goed 

weten wie hun leerlingen zijn. De mentor is vrijwel altijd 

ook degene die het contact met de ouders onderhoudt. Hij 

besteedt ook aandacht aan de sociale samenhang in de klas. 

In alle leerjaren hebben de leerlingen een mentor, tot 

en met de examenklas toe. Zij hebben wekelijks een 

mentoruur met hun klas. Op tijden dat de leerling 

deelneemt aan één van de vele activiteiten, neemt de 

organisator van die activiteit, de begeleidersrol over. 

Een toneelregisseur is er bijvoorbeeld niet alleen voor 

de acteerprestaties maar ook voor de begeleiding en de 

basketbalcoach is evenzeer opvoeder als expert op het 

gebied van basketbal.

HOOFDSTUK 4

DE BEGELEIDING VAN DE LEERLINGEN EN HET SAMENSPEL MET DE OUDERS
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schappelijk werker. Deze is iedere week één dagdeel 

aanwezig.

Wanneer de interne hulp niet toereikend is, kan de 

leerling besproken worden in het Zorgadviesteam (ZAT). 

Het ZAT komt regelmatig bij elkaar. In het ZAT hebben 

de leerplichtambtenaar, een medewerker van Bureau 

Jeugdzorg, de school- jeugdverpleegkundige, de 

afdelingscoördinator en de zorgcoördinator zitting.

In dit proces worden ook de ouders, coördinator en 

indien nodig de sectordirecteur betrokken. 

Onze zorgstructuur vindt u op de website.

belangrijke keuze van een vervolgopleiding, maar ook 

om het regelen van zaken als studiefinanciering, studeren 

in het buitenland en op kamers gaan wonen. Voor de 

begeleiding van deze keuzes zijn de decanen verant-

woordelijk. Dat is in alle scholen zo. Het Erasmus 

College heeft daarnaast gekozen voor een extra 

intensieve vorm: iedere leerling krijgt in de derde 

klas wekelijks één lesuur van de decaan. Deze houdt 

de leerling een spiegel voor, leert hem zichzelf beter 

te leren kennen en inschatten.

Daarna wordt de leerling met informatie en adviezen 

voorbereid op de keuze van profiel of sector. Indien 

nodig wordt de hulp ingeroepen van een professioneel 

onderwijs- en beroepskeuzebureau, waar de school 

mee samenwerkt. Alle ouders worden bovendien per 

leerjaar uitgenodigd voor een voorlichtingsavond en 

een persoonlijk gesprek tussen ouders, leerling en 

decaan. De decaan volgt de leerlingen die hij in de derde 

klas heeft leren kennen tot en met het eindexamen. 

Decaan en leerling hebben hierdoor een sterkere band 

dan dat in veel andere scholen het geval is.

ZORGTEAM
Op het Erasmus College is de mentor het eerste 

aanspreekpunt voor u en uw kind. De mentor werkt 

samen met de sectorleiding en zorgcoördinator. Zij 

bespreken welke zorg de school kan aanbieden.

Intern bestaat de mogelijkheid tot gesprekken met de 

vertrouwenspersoon of verwijzing naar de schoolmaat-

DE BEGELEIDING VAN DE LEERLINGEN EN HET SAMENSPEL MET DE OUDERS
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OUDERAVOND
Als aanvulling op het rapport zijn er ouderavonden 

waarop ouders met docenten en schoolleiding kunnen 

spreken over de vorderingen van hun kind.

INFORMATIE
Alle informatie is te vinden op onze website 

www.erasmuscollege.nl .

In de loop van het jaar worden regelmatig nieuwsbrieven 

via Magister mail naar de ouders verzonden om actuele 

zaken en gebeurtenissen snel onder de aandacht te 

brengen. Er vinden gedurende de schoolcarrière voor 

elk leerjaar aparte voorlichtingsavonden plaats voor 

ouders, waarin afdelingsleiding en decanen informatie 

geven die afgestemd is op die leerjaren. De website 

geeft  achtergrondinformatie en biedt de mogelijkheid 

om snel op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen.

OUDERVERENIGING (OV)
De belangrijkste doelstelling van de OuderVereniging is 

“de band tussen school en thuis te verstevigen”.

De jaarlijkse contributie bedraagt ongeveer 20 euro.

Met dit geld levert de OV bijdragen aan de volgende 

activiteiten en evenementen:

• Literair Concours (Schooljuweel)

• Thema-avond (aansluitend op de Algemene 

 Ledenvergadering), waarin een actueel thema 

 bespreekbaar wordt gemaakt

• Onderhouden van onderlinge contacten met 

 de school, de MR en de OuderVereniging.

 

.

SAMENSPEL
Het is uit enquêtes gebleken dat 80% van de 

Erasmusouders in de eerste drie jaren enige vorm 

van ondersteuning geeft aan hun kind. Dat geeft wel 

aan hoe belangrijk het samenspel tussen ouders en 

school is. De school kan dat contact niet geheel van 

één kant onderhouden. Ouders worden uitgenodigd  

“op ieder gewenst moment” informatie door te geven 

of vragen voor te leggen aan docenten, mentor, 

coördinator, decaan of sectordirecteur.

Een heel goede manier is het gebruik van het e-mail-

adres van de medewerker met wie zij contact zoeken; 

de adressen staan in het jaarprogrammaboekje, dat 

op onze website www.erasmuscollege.nl gepubliceerd 

wordt.

RAPPORT
Twee maal per jaar krijgen de leerlingen een rapport 

mee naar huis. Gedurende het hele jaar hebben 

leerlingen (en ouders) inzage in de behaalde cijfers 

via het programma Magister.

EXTRA OF EERDER (EXAMEN)VAKKEN VOLGEN?

MEER INFO OVER ONS SPECIALE AANBOD OP ERASMUSCOLLEGE.NL
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AFDELING EN GEBOUW
Het schoolgebouw heeft vijf lesvleugels. Deze zijn 

verbonden door studieruimtes, gangen en het centrale 

Atrium. De leerlingen zullen merken dat hun klas deel 

uitmaakt van een afdeling met een eigen directeur, een 

eigen coördinator, een eigen decaan en veel eigen 

afdelingsdocenten. 

Er zijn drie afdelingen: 

de onderbouw havo/vwo/gymnasium/EMC2, 

de mavo en de bovenbouw havo/vwo (inclusief gymnasium). 

Elke afdeling heeft zijn thuishonk in een bepaald 

deel van het gebouw.

DE WENDAGEN
Tijdens de eerste schoolweek is het voor leerlingen 

wennen aan hun nieuwe klas, nieuwe leraren, soms ook 

hun nieuwe school. Dat ‘wennen’ wordt niet aan het toeval 

overgelaten. Zo gaan de eersteklassers tijdens de eerste 

week met hun mentor en de coördinator van hun afdeling 

naar een jeugdherberg. Die dagen zijn bestemd voor de 

belangrijke eerste kennismaking met de nieuwe 

klasgenoten, een aantal docenten en de daltonwerkwijze. 

Alles wordt uitgelegd en het maken van daltontaken 

wordt alvast in de beslotenheid van de jeugdherberg in 

de praktijk geoefend. Per klas gaan ook twee leerling-

mentoren uit de bovenbouw mee om de nieuwe 

medeleerlingen te helpen.

HOOFDSTUK 5

DE KLAS, DE LOKALEN EN HET ROOSTER

HET ROOSTER ZIET 
ER VOOR  DE MAANDAG 

ALS VOLGT UIT
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Tijdens het zevende uur heeft B1C zijn wekelijkse 

mentoruur in lokaal 0.36. De mentor zal het aantal 

afgetekende daltontaken controleren. Daarna 

bespreekt de mentor bijvoorbeeld de komende testweek.

Als om 14.55 uur de bel gaat, is de schooldag voorbij. 

De leerlingen kijken bij het verlaten van de afdeling nog 

even naar de monitor in de hal. Inderdaad staat er voor 

B1C een mededeling: “morgen buiten gym”. Zes muzikale 

leerlingen blijken die middag nog auditie te doen voor 

de kerstviering. Zes doen mee aan de training voor 

het schoolbasketbal. Vier leerlingen gaan naar een 

voorlichting over de toneelcursus. De anderen pakken 

hun fiets uit de bewaakte stalling en gaan naar huis.

DE KLAS, DE LOKALEN EN HET ROOSTER

HET ROOSTER ZIET 
ER VOOR  DE MAANDAG 

ALS VOLGT UIT

HET ROOSTER VAN B1C: 

UUR  TIJD               VAK          DOCENT(E)           LOKAAL

1.   8.15  En  Lan  1.35

2.   9.05  Wi  Rog  1.48

pauze    

3.   10.15  DL  

4.   11.05  Ne  Zal  1.21

pauze    

5.   12.25  Gs  Lar  1.22

6.   13.15  DL    1.42

7.   14.05  MB  Car  0.36

16

De hoofdletter B staat voor de afdeling waar de klas 

bij hoort. De 1 geeft het leer jaar aan, de 1e klas dus. 

De letter C is de aanduiding van de klas. 

In de eerste kolom staan de aanvangstijden van de 

lessen met daarachter de afkorting van het vak. ‘En’ is 

Engels, ‘Wi’ is wiskunde, ‘Ne’is Nederlands, ‘Gs’ staat 

voor geschiedenis. De kolom ernaast bevat de afkorting 

van de naam van de docent. In de laatste kolom staat 

het nummer van het klaslokaal. B1C heeft die maandag 

vier klassikale vaklessen. 

Daarnaast is er een mentoruur (‘MB’). Bij het derde 

lesuur staat een ‘D’; dat betekent: daltonuur. Tijdens de 

wendagen heeft de klas geleerd hoe je kunt zien welke 

docenten het derde uur vandaag ook daltonuur hebben.

Van tevoren hebben de leerlingen van B1C al over hun 

keuze nagedacht. Acht leerlingen gaan naar de docent 

Engels  om aan de daltontaak Engels te werken. 

Zes kiezen voor wiskunde, tien voor biologie en drie 

voor geschiedenis. Als zij hun daltontaak af hebben, 

wachten zij op hun beurt om hun werk te laten 

overhoren of nakijken (‘verantwoorden’ noemen we 

dat). Als de daltontaak in orde is, plaatst de docent 

een paraaf op de daltonkaarten.

Misschien is er dan nog tijd over om aan een andere 

daltontaak verder te werken of om in hetzelfde lokaal 

aan een ander vak te beginnen.



TENTOONSTELLING
Ieder jaar wordt omstreeks de ouderavond in februari in 

onze grote theaterzaal De Tentoonstelling georganiseerd, 

een expositie van teken- en handvaardigheidwerk van 

leerlingen. Volgens een speciaal rooster bezoeken alle 

leerlingen De Tentoonstelling. Ouders zijn van harte 

welkom. De bezoekers zijn iedere jaar weer verbaasd 

over artistieke en technische kwaliteit.

‘Diploma-kennis’ alleen is niet genoeg (meer) om succesvol 

te kunnen blijven functioneren in onze steeds snellere en 

ingewikkelde maatschappij. Kennis veroudert sneller en 

goed kunnen inspelen op veranderende omstandigheden 

wordt daardoor van steeds groter belang.

Zelfstandig en ondernemend gedrag vertonen, creatief 

gebruik maken van je talenten en goed kunnen samenwerken 

met zeer verschillende mensen is steeds belangrijker. 

Het Erasmus biedt mede daarom naast het ‘gewone’ lespro-

gramma en de daltonwerkwijze al sinds de oprichting van de 

school veel activiteiten aan, waarin juist deze vaardigheden 

worden gestimuleerd. Leerlingen krijgen hierbij ruimschoots 

de gelegenheid hun talenten te leren kennen én verder te 

ontwikkelen en dat te laten zien aan medeleerlingen, ouders, 

vrienden en medewerkers. Bij elke activiteit zijn professionele

begeleiders aanwezig, van binnen of van buiten de school. 

Zo krijgen de leerlingen ook de mogelijkheid om het 

maximale uit zich zelf te halen. Door de combinatie van de 

‘gewone lessen’, extra examenvakken in de bovenbouw, in 

‘dubbelprofielen’ examen doen, meedoen aan bijzondere 

excellentieprojecten, de daltonwerkwijze en deelnemen aan 

een of meerdere van de onderstaande activiteiten.

HOOFDSTUK 6

ACTIVITEITEN: DE TWEEDE PIJLER VAN 

HET ERASMUS COLLEGE ALS DALTONSCHOOL
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elk jaar en zeer succesvol met zijn schoolteams deel 

aan lokale regionale en nationale schooltoernooien. 

De school werd meermalig nationaal kampioen basket-

bal en hockey. De sportactiviteiten beperken zich niet 

tot de eerste paar leerjaren, maar worden aangeboden 

tot en met het examenjaar en het aanbod is groot. 

In de bovenbouw havo/vwo/gymnasium wordt 

BSM (Bewegen Sport en Maatschappij) als examenvak 

aangeboden en in de mavo het examenvak Lichamelijke 

Oefening II. Verder hebben we de intensievere Erasmus 

Sports Academy, zie hiervoor de speciale folder.

ERAMUS BUSINESS CLASS JUNIOR
Is uw kind een echte ondernemer in de dop? 

Zo één die graag een eigen bedrijfje op wil zetten? 

Die wil ontdekken hoe je klanten werft en reclame 

maakt? Een bedrijfsplan maakt en aan de slag wil? 

In de Erasmus Business Class zetten leerlingen in 

drie jaar tijd hun eigen internationale onderneming op 

zetten! Voor leerlingen met een havo of gecombineerd 

mavo/havo of havo/vwo-advies. In de Erasmus 

Businessclass Junior folder vindt u alle informatie.

ACTIVITEITEN: DE TWEEDE PIJLER VAN 

HET ERASMUS COLLEGE ALS DALTONSCHOOL
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BEN JIJ DE BESTE ONDERNEMER VAN 2030?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

JUNIOR

MUZIEK
De muzieklessen in het gewone rooster vormen voor 

de Erasmusleerling maar een klein deel van de mogelijk-

heden om zich op school muzikaal te ontwikkelen. 

Leerlingen kunnen meespelen in het orkest, dat onder 

meer tijdens de kerstviering te horen is, of meedoen 

met een van de vele schoolbandjes. Leerlingen kunnen 

zich opgeven voor de X-factory, een project waarin 

geleerd wordt een muziekinstrument te bespelen 

en daar behoren uiteraard ook optredens bij voor 

medeleerlingen en ouders. Zang wordt ook in de 

X-factory aangeboden. Er is een - inmiddels landelijk 

bekende - avond die “Vrienden van Erasmus Live” is 

gedoopt, en waarop allerlei leerlingenbands optreden 

en ook oud-leerlingen en een band van ouders. Bij het 

Erasmus Toneel en  het Thriller Festival speelt muziek 

altijd een grote rol, vaak samen met dans. 

Voor gevorderden is er een gerichte voorbereiding op 

het conservatorium. Muziek wordt in de bovenbouw 

havo/vwo (inclusief gymnasium) aangeboden als exa-

menvak. Mede dankzij de opgedane ervaring in 

het Erasmus, werkt een opmerkelijk aantal oud-leerlingen

 inmiddels professioneel in de top van de Nederlandse 

muziek-, film- en theaterwereld.

SPORT en de ERASMUS SPORTS ACADEMY
Het aantal uren dat leerlingen aan sport en bewegen 

besteden is op het Erasmus College hoog, zowel binnen 

de gewone lessentabel als daarbuiten. De activiteiten zijn 

zowel gericht op het kennismaken met een sport als op 

training voor wedstrijden. Het Erasmus College neemt 



TONEEL
Door toneelspelen, zingen 

en muziek maken, ontwikkel 

je vele talenten. De discipline om 

samen een perfecte voorstelling te maken, waarin alles 

voor en achter de schermen en op het podium klopt, 

vereist vaardigheden die zeer goed van pas komen bij 

studie en werk.

En de ontspanning en het applaus na afloop geven 

een geweldig gevoel. Van podiumvrees of gebrek aan 

samenwerkingsbereidheid of angst voor in het 

openbaar spreken hebben deelnemende leerlingen 

na afloop zeker geen last. En woordjes leren is een 

peulenschil geworden. Toneel & Theater is mede 

daarom één van de speerpunten van het Erasmus College. 

De school heeft dan ook, naast een artistiek leider vanuit 

de muziek, een eigen toneelregisseur in dienst.

Deze verzorgt in samenwerking met het NME het 

Eersteklastoneel, begeleidt toneelprojecten in alle 

leerjaren en geeft een uitgebreide cursus improvisatie-

toneel voor leerlingen van de derde klas. Steeds is alles 

zowel gericht op de uitvoering als op het leerproces dat 

hoort bij ‘samen een productie maken’. De regisseur 

geeft samen met een breed ondersteunend team 

van medewerkers en (oud-) leerlingen vorm aan alle 

evenementen zoals de kerstviering, het Thrillerfestival 

en het grote Erasmus Toneel.

Dat laatste is gestart in 1975, het eerste lustrumjaar, 

en is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement waar een 

groot deel van de leerlingen van de voor-examenklassen 

(direct) en nog vele anderen (indirect) bij betrokken is. 

De grote theaterzaal van de school beschikt over 

licht- en geluidfaciliteiten die ook in een professioneel 

theater gebruikt worden. Voor veel leerlingen is 

deelname aan een van de toneelproducties dé 

gebeurtenis van hun schoolloopbaan.

Neem voor meer informatie vooral een kijkje op 

de website waar te zien is wat allemaal mogelijk 

is. Ook in de folder Theater, Dans & Muziek vindt u 

veel extra informatie.

TECHNISCHE COMMISSIE (TC), VIDEO 
COMMISSIE (VC) EN ERASMUS TV
Veel activiteiten en evenementen zijn niet mogelijk 

zonder hulp van de Technische Commissie en de Video 

Commissie. Die bestaan uit enthousiaste groepen 

leerlingen onder begeleiding van ‘professionals’. 

Er wordt gewerkt met ‘state of the art’ belichtings-, 

video- en geluidsapparatuur. De TC-leerlingen vormen 

de technische motor achter de vele evenementen en 

voorstellingen die de school rijk is. Het is niet verbazing-

wekkend dat ze na hun schooltijd vaak kiezen voor 

een bèta-studierichting, omdat ze zeer veel geleerd 

hebben van de wonderen der natuurwetenschap. De 

VC-leerlingen leggen theater- en muziekvoorstellingen 

vast, maken videoclips, treden op als VJ tijdens feesten 

en monteren zelf. De TC en de VC worden intensief 

begeleid en zijn bij uitstek een plek waarin leerlingen 

verantwoordelijkheid leren dragen en ervaren hoe 

belangrijk samenwerking is.

Vijf jaar geleden is Erasmus TV gestart, ontstaan uit 

de VC. Leerlingen filmen, editen en verzorgen wekelijks 

uitzendingen van evenementen en andere wetenswaar-

digheden op school. De afgelopen vier jaar wonnen 

leerlingen prijzen tijdens het Nederlands Scholieren 

Filmfestival en vertegenwoordigen Nederland bij de 

Europese finale in Athene.
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SCHOOLFEESTEN
Elk jaar is er een aantal feesten te bezoeken. Deze worden 

voor de onderbouw en de bovenbouw gescheiden geor-

ganiseerd. Een centrale rol vervult de feestcommissie, 

waarin zowel leerlingen als leraren zitten. Zij verzinnen het 

thema en nemen de gehele voorbereiding en uitvoering 

voor hun rekening. De TC verleent technische assistentie.

Tijdens de schoolfeesten tonen ook leerlingen hun 

muzikale kwaliteiten in schoolbands, die onder groot 

enthousiasme optredens verzorgen.

LUDIEKE WEEK/ PROJECTWEEK/REISWEEK.
Tijdens een week in mei houden alle leerlingen zich 

op een geheel andere wijze met onderwerpen of vaar-

digheden bezig dan gewoonlijk. De leerlingen van de 

klassen één en twee blijven op school.

Centraal staat dat leerlingen met elkaar, leraren en 

ouders samenwerken in ongeveer 40 creatieve en spor-

tieve projecten. De projecten monden uit in een grote 

slotmanifestatie, waarvoor ook ouders worden uitgenodigd.

De derdeklassers zijn op dat moment op werkweek ergens 

in Nederland; zij maken kennis met een bepaalde 

streek, en ondernemen activiteiten die leerzaam en leuk 

zijn. Ze leren leerlingen uit andere derde klassen kennen, 

met wie zij in de vierde klas samen in lesgroepen zullen 

zitten. Vwo 4 doet een groot project in (een studentenstad 

in) Nederland; de inhoud sluit aan bij het programma dat 

zij als leerlingen van de bovenbouw volgen.

THRILLERFESTIVAL
Het Erasmus College is vanaf de start deelnemer aan 

het jaarlijkse Thrillerfestival Zoetermeer, dat eind 

oktober de stad doet sidderen van spanning. Er zijn 

dan vele spannende culturele activiteiten in o.a. het 

Stadstheater, de bibliotheek, Stadsmuseum, CKC, het 

Kwadranttheater, Filmhuis en in ons eigen Erasmus 

Theater. Leerlingen brengen dan ‘totaaltheater’, waarin 

muziek, dans, video, zang, spel en theatertechniek 

samenkomen in een spetterende voorstelling.

KERSTVIERING
Vooral bij de viering van het kerstfeest komt het 

uitgangspunt van het Erasmus College als samen-

werkingsschool sterk tot uiting. Voor iedereen die aan 

de school verbonden is, vormt het een van de hoogte-

punten van het jaar,  waarin leerlingen en medewerkers 

door middel van een daverend kerstconcert tonen wat 

vreedzaam samenleven kan inhouden. Alle muziekstij-

len komen aan bod, maar ook video-animaties en dans 

zijn onderdeel van het programma.

LITERAIR CONCOURS
In samenwerking met de oudervereniging wordt elk 

jaar het Literair Concours georganiseerd. Leerlingen 

kunnen hieraan deelnemen met inzendingen als korte 

verhalen, gedichten, songteksten en andere literaire 

uitingen. Alle deelnemers zijn ‘winnaars’, maar de meest 

aansprekende, ontroerende of de fantasie prikkelende 

inzending krijgt een kunstwerk: het Schooljuweel.

GROOT ERASMUS DICTEE
Elk jaar vindt op speelse wijze een spellingwedstrijd 

plaats voor leerlingen, medewerkers en (groot-)ouders.

KLASSENACTIVITEITEN
In de onderbouwklassen vinden nogal eens klasse-

nactiviteiten plaats, binnen of buiten de school. Een 

belangrijke bedoeling van dit soort activiteiten is het 

verstevigen van de onderlinge band binnen de klas. Een 

klassenactiviteit valt alleen onder verantwoordelijkheid 

van de school als de coördinator op de hoogte gesteld 

is, de klassenmentor of een andere docent de activiteiten 

bijwoont en alle leerlingen van de klas uitgenodigd zijn.
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JAARBOEK
Voor iedereen die betrokken is bij het Erasmus 

College wordt door leerlingen en docenten een 

prachtig jaarboek gemaakt. Foto’s, interviews en 

artikelen van leerlingen, docenten, evenementen en 

het leven in en om de school zijn zo een blijvende 

herinnering op papier. De OuderVereniging biedt 

de examenleerlingen een exemplaar aan.

MEDEZEGGENSCHAP VAN DE LEERLINGEN 
EN HET LEERLINGENSTATUUT
De leerlingen van de medezeggenschapsraad praten 

mee over het beleid en kijken daarbij onder meer 

naar de activiteiten die voor en door de leerlingen 

georganiseerd worden. De meest rechtstreekse 

medezeggenschap van de leerlingen vindt plaats 

in de leerlingenraad, een overleggroep die (gevraagd en 

ongevraagd) de schoolleiding van advies voorziet 

en vragen stelt.

De klassen havo 4 en vwo 5 doen mee aan projecten 

in het buitenland. In de afgelopen jaren zijn projecten 

georganiseerd naar onder andere, Barcelona, Parijs 

en Wales. Onder meer in het kader van de gymnasiale 

opleiding wordt een culturele reis naar Italië georgani-

seerd, waarbij in ieder geval Rome en Florence worden 

aangedaan, en afwisselend andere plaatsen zoals 

Pisa, Pompeï of  Venetië. De buitenlandse reizen zijn 

een onvergetelijke herinnering voor de rest van je leven 

en het programma is zeer gevarieerd. Er wordt naar 

gestreefd de kosten laag te houden. Er zijn regelingen 

voor leerlingen van minder draagkrachtige ouders, 

mede dankzij de OuderVereniging.

KNSTKLS
Leerlingen uit alle klassen die zich verder willen 

ontwikkelen op kunstzinnig gebied, kunnen zich 

aanmelden voor een extra programma dat we KNSTKLS 

noemen. Gedurende 20 weken worden zij in de vorm 

van middagworkshops bekend gemaakt met allerlei 

verschillende kunstvormen en technieken op het terrein 

van beeldende vorming. Van etsen tot zeefdrukken, van 

aquarel tot striptekening, van computeranimaties tot 

bewerking van speksteen. Naast veel zelf doen, worden 

ook kunstenaars op locatie bezocht en gaat men langs 

bij de kunstacademie. Ook over de KNSTKLS kunt u 

meer vinden in de aparte folder.
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Docenten kunnen voor hun lessen voor de volledige klas 

laptops reserveren. De school stelt deze beschikbaar. 

In de daltonstudieruimtes en in de bibliotheek zijn 

desktops voor algemeen gebruik aanwezig.

DE OUDERBIJDRAGE
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks 

vastgesteld door het bestuur, met instemming van de 

oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Elk jaar 

wordt over de besteding van de ouderbijdrage verant-

woording afgelegd aan de medezeggenschapsraad. Ook 

worden alle ouders aan het einde van het jaar schriftelijk 

geïnformeerd over de besteding.

We gaan ervan uit dat de keuze voor het Erasmus ook 

betekent: kiezen om door het betalen van de ouderbijdrage 

het uitgebreide voorzieningen- en activiteitenniveau op 

het peil te houden dat leerlingen en ouders van het Erasmus 

College gewend zijn. Daarbij horen o.a. concerten, 

toneelvoorstellingen, in eigen beheer vervaardigde 

daltonleermiddelen, computerfaciliteiten en audiovisuele 

hulpmiddelen, alsmede vele andere persoonsvormende 

activiteiten die buiten het wettelijk vastgestelde les-

programma vallen. Mede door deze ouderbijdrage 

kunnen we de verplichte schoolkosten laag houden.

In het schooljaar 2019-2020 zal de ouderbijdrage € 127,- 

bedragen. Een factuur voor het verrichten van deze beta-

ling wordt omstreeks de zomer digitaal verzonden.

VERZEKERINGEN
Het Erasmus College is WA verzekerd voor die 

ongevallen waarvoor de school aansprakelijk gesteld 

kan worden. Informatie over een scholierenongevallen-

verzekering is verkrijgbaar bij uw eigen verzekering.

DE LEERLINGENPAS
Alle leerlingen van het Erasmus College krijgen aan het 

begin van het cursusjaar een leerlingenpas uitgereikt. 

Op deze pas zijn een streepjescode, een pasfoto en de 

leerlingengegevens aangebracht.

Leerlingen van het Erasmus College moeten hun pas 

tonen om toegang te krijgen tot allerlei activiteiten en 

bij het lenen van boeken uit de schoolbibliotheek. Het 

pasje wordt ook gebruikt als toegangskaart voor het 

schoolkluisje. De kosten zijn inbegrepen in de school-

kosten die in rekening gebracht worden bij ouders. 

De hoogte van de schoolkosten verschilt per leerjaar 

en wordt jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd op de 

website.

BOEKEN EN LAPTOPS
Sinds het schooljaar 2009-2010 zijn de boeken ‘gratis’ 

gemaakt door de rijksoverheid. Dat betekent dat de 

school op basis van een vergoeding van de overheid de 

boeken betaalt. De leerlingen krijgen de boeken thuis 

bezorgd. Er worden geen borg of afleverkosten gevraagd.

Informatie over bestellingen wordt apart verstrekt.

HOOFDSTUK 7
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kan worden, wordt via het Regionaal Samenwerkings-

verband (Regsam) een verklaring afgegeven voor 

zogenaamde breedte- of diepteondersteuning. 

Dat kan bestaan uit een tijdelijke plaatsing in een 

voorziening van het Regsam of binnen een school 

voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor verdere 

informatie wordt verwezen naar ons zogenaamde 

‘ondersteuningsprofiel’, dat u kunt terugvinden op onze 

website. Nadere informatie kan gegeven worden door 

de schoolzorgcoördinator van de school.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In dit officiële overlegorgaan zitten gekozen vertegen-

woordigers van ouders, leerlingen en personeel. De 

medezeggenschapsraad (MR) komt regelmatig bijeen 

voor overleg over en inspraak in voorgenomen besluiten 

van de schooldirectie.

Elke vertegenwoordiger kan bovendien op eigen 

initiatief bepaalde onderwerpen ter sprake brengen. 

De spelregels van de MR zijn vastgelegd in een 

Medezeggenschapsreglement.

PREVENTIE SEKSUELE INTIMIDATIE, 
DISCRIMINATIE EN GEWELD
Het Erasmus College beschikt over twee vertrouwens-

personen die beschikbaar zijn voor leerlingen met 

vragen over seksuele intimidatie, discriminatie en ge-

weld. Zij gaan preventief te werk, maar zijn ook verant-

woordelijk voor nazorg. De vertrouwenspersonen worden 

gesteund door zowel een interne als een externe 

vertrouwenscommissie. Aan het begin van het 

schooljaar krijgen de leerlingen een speciale folder, 

waarin wordt uitgelegd hoe ze met problemen op het 

gebied van seksuele intimidatie, discriminatie en geweld 

om moeten gaan en bij wie ze daarmee terecht kunnen.

KLACHTENREGELING
De drempel voor het indienen van klachten of het 

bespreken van problemen moet zo laag mogelijk zijn. 

Daarom zijn mentoren, coördinatoren en directieleden 

de eerste aanspreekpunten. Mochten deze personen 

niet tot een oplossing komen  die de klager tevreden 

stelt, dan bieden  de regels in het leerlingenstatuut, de 

regeling preventie seksuele intimidatie, discriminatie 

en geweld, de klachtenregeling en het examenreglement 

uitkomst. De school is verder aangesloten bij landelijke 

klachtencommissies.

SPONSORING
Het Erasmus College staat positief tegenover sponsoring. 

Advertenties in de verschillende schoolorganen en 

financiële bijdragen door het bedrijfsleven aan de 

gevarieerde schoolactiviteiten zijn van harte welkom. 

Wel stelt het Erasmus College zijn autonomie op de 

eerste plaats; bovendien weert de school extra inkomsten 

van producenten van producten die mogelijk schadelijk 

zijn voor het geestelijk en/of lichamelijk welzijn van de 

schoolbevolking.

TEGEMOETKOMING STUDIEKOSTEN
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van de overheid 

kan onder bepaalde voorwaarden een gedeeltelijke 

vergoeding verstrekken aan ouders van kinderen die in 

Nederland dagscholen bezoeken en onder de wet op het 

voortgezet onderwijs vallen. Voor aanvraagformulieren 

kunt u terecht op de website van DUO: www.ocwduo.nl.

LEERLINGEN MET EEN BEPERKING
Vanaf 1 augustus 2014 is de nieuwe Wet Passend 

Onderwijs in werking getreden. Deze wet moet er toe 

leiden dat voor elke leerling een passende school is 

met voldoende onderwijsondersteuningsaanbod om het 

onderwijs te kunnen volgen. Voor leerlingen die binnen 

onze of een andere reguliere school voor voortgezet 

onderwijs (tijdelijk) niet de juiste ondersteuning geboden 
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We hebben een aantal jaren geleden geconstateerd 

dat landelijk steeds sterker gewicht wordt gegeven aan 

eindexamencijfers en dat zak-/slaagregels examen-

normen verzwaard werden. Om die reden zijn we de 

afgelopen jaren vijf jaar in de voorexamenklassen havo 

en vwo strenger geworden in onze overgangsnorm. Dat 

vertaalt zich in iets hogere doublurepercentages in 

4 havo en 5 vwo. 

We blijven natuurlijk streven naar een zo optimaal 

mogelijke balans tussen kansen bieden, talent- en 

vaardigheidsontwikkeling en resultaten behalen. In de 

drie laatste examenjaren 2015 t/m 2017 was het 

gemiddelde slagingspercentage in de mavo 94%, in het 

havo 89% en in het vwo 92% (100% op het gymnasium). 

Het verschil tussen landelijke examencijfers en 

schoolexamencijfers is daarbij minimaal en ligt 

gemiddeld op minder dan 0,2 punt verschil.

UITGANGSPUNTEN
• Het Erasmus College streeft ernaar zijn leerlingen  

 het diploma te laten behalen dat past bij hun moge- 

 lijkheden. Doubleren moet een uitzondering zijn;

• Veel leerlingen die met een mavo, een mavo/havo  

 of havo-advies de school binnen kwamen, behalen een 

 havo of vwodiploma en daar is de school ook op gericht;

• Leerlingen moeten tijd en ruimte genoeg overhouden  

 om deel te nemen aan persoonsvormende activiteiten;

• In vervolgstudies (mbo, hbo, universiteit) wordt veel  

 minder begeleiding aangeboden. Onze leerlingen  

 moeten dus ook geleerd hebben om zelfstandig 

 keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen.

DOORSTROOM- EN SLAGINGSPERCENTAGES
Op deze pagina staat een schema afgedrukt met het 

percentage leerlingen dat einde schooljaar werd bevorderd 

naar een hoger leerjaar, gevolgd door het percentage 

doubleurs. Het beleid van de school is altijd geweest om 

doublurepercentages tot de examenklassen laag te laten 

zijn en ruim kansen te bieden aan leerlingen om door 

te stromen naar een ander niveau dan het advies van de 

basisschool bij binnenkomst. Dat leidde logischerwijs op 

havo en vwo tot iets minder hoge slaagpercentages en 

examencijfers dan bij een strenger selectiebeleid. Daar 

staat tegenover dat van onze vwo examenkandidaten 

gemiddeld ruim 30% en van onze havoleerlingen 

ongeveer 16% in de eerste klas binnen kwam met een 

advies van de basisschool dat lager was dan het 

uiteindelijk resultaat. Daar zijn we trots op. 

HOOFDSTUK 8
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1   94,22%  5.78%

2   93,06%  6,94%

3M  85,39%  14,61%

3HV  95,39%  4,38%

4H  89,08%  10,92%

4V  94,39%  5,61%

5V  89,47%  10,53%



DE BIBLIOTHEEK
De bibliotheek is professioneel ingericht als studie- 

ruimte en bevindt zich op de eerste etage. In het 

boekengedeelte is een grote collectie recente 

Nederlandse literatuur en jeugdboeken te vinden. 

De vreemde talen zijn goed vertegenwoordigd. Het 

raadplegen van informatieve boeken (geschiedenis en 

wereldoriëntatie) wordt naast het gebruik van internet 

erg gestimuleerd. Alle boeken, behalve woordenboeken 

en atlassen, zijn te leen. Leerlingen kunnen met hun 

vragen  terecht bij de gespecialiseerde bibliothecaresse 

en deskundige oudervrijwilligers. In het studiegedeelte 

zijn individuele (computer)werkplekken en leestafels 

waar leerlingen kunnen werken aan hun taken, maar 

ook een boek kunnen pakken.

ERASMUS
Het Erasmus College is gebouwd door  het gerenommeerde 

architectenbureau Van den Broek & Bakema, waarbij 

specifiek rekening is gehouden met het daltononderwijs 

en de culturele en sportieve activiteiten. Het gebouw 

beschikt over vijf lesvleugels, een apart muziekgebouw 

met oefenruimtes en een opnamestudio, een grote en een 

kleine theaterzaal, een science laboratorium, een biblio-

theek, drie gymzalen en een sporthal, drie dalton-

studieruimtes, een atrium met ruime overblijfruimte en 

een professionele keukenvoorziening, met daarin een ge-

zonde catering. Het gebouw is van 2010 t/m 2012 volledig 

gerenoveerd, gemoderniseerd, compleet heringericht en 

voorzien van de modernste ICT-voorzieningen en een 

klimaatbeheersingssysteem. Het uitgebreide terrein 

van de school is heringericht als aangename en veilige 

campus met mogelijkheden voor buitenactiviteiten. 

De groenvoorzieningen zijn in het najaar van 2012 

aangebracht. Er zijn nieuwe fietsenstallingen gerealiseerd 

met moderne ophangsystemen. De parkeervoorzieningen

rond de school zijn mede uitgebreid ten behoeve van 

voldoende capaciteit voor de vele informatieavonden voor 

ouders en bezoekers van culturele activiteiten. Sinds twee 

jaar is het dak voorzien van 763 zonnepanelen en is er een 

deel van het terrein ingericht als ecologische tuin.

HOOFDSTUK 9
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bekend gezicht. De schoolagent is geregeld aanwezig 

en is op afroep snel beschikbaar.

Tijdens de renovatie is rekening gehouden met de 

nieuwste voorschriften op Arbogebied, o.a. met 

betrekking tot klimaatbeheersing, milieu, hygiëne, 

afwezigheid van asbest, een laag CO2-gehalte en 

brandveiligheidsvoorschriften. Het gebouw bestaat 

slechts uit twee bouwlagen en is daardoor uitgestrekt 

over het terrein, waardoor vele vluchtwegen aanwezig 

zijn. De straat waaraan het gebouw ligt, is ingericht als 

30 km-zone en voorzien van snelheidsbelemmerende 

voorzieningen.

BEREIKBAARHEID
Het Erasmus College is via de vele Zoetermeerse 

fietspaden goed en veilig te bereiken. Voorts is de 

school door haar ligging naast een Randstadrailstation 

vanuit alle wijken en omliggende plaatsen met openbaar 

vervoer uitstekend bereikbaar. De regiobussen stoppen op 

loopafstand van de school. In de directe omgeving van 

de school is een groot 

aantal parkeerplaatsen.

DALTONSTUDIERUIMTES EN LOKALEN
Het Erasmus College beschikt naast de bibliotheek 

over drie daltonstudieruimtes. Deze hebben elk hun 

eigen karakter en zijn voorzien van een groot aantal 

computers. Alle lokalen zijn voorzien van digiborden 

met touchscreens of beamers en op afroep van de do-

cent zijn laptops voor de leerlingen beschikbaar. 

Er wordt gebruik gemaakt van een Elektronische Leer 

Omgeving (ELO). De bèta-vakken beschikken over een 

science lab, waarin leerlingen onder begeleiding 

hun practicumproeven kunnen doen. De creatieve 

vakken beschikken over ruime praktijklokalen en 

een buitenruimte op de campus.

VEILIGHEID
Het Erasmus College besteedt veel zorg aan veiligheid. 

Het grote schoolterrein is ingericht als (rookvrije) 

aangename besloten campus. Mede door de vele 

activiteiten waaraan leerlingen deelnemen, is er een 

sociale sfeer, waarin leerlingen zich veilig voelen. 

De school beschikt over een sociaal veiligheidsplan, 

waarin de nadruk ligt op preventie. Hiertoe behoort 

uiteraard ook anti-pestbeleid. Leerlingen kunnen 

allemaal beschikken over een schoolkluisje, waarin 

zij hun persoonlijke eigendommen kunnen opbergen. 

Er zijn overdekte fietsenstallingen met toezicht van 

terreinbeheerders. De school kent een bedrijfshulpver-

leningsplan dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Kennis 

van EHBO is ruimschoots aanwezig en wordt ook op peil 

gehouden. De school beschikt over drie AED’s. Net als 

andere scholen heeft het Erasmus College contact met 

een eigen schoolagent. Voor de leerlingen is het een 
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Voor basisscholen bestaat de mogelijkheid om voor 

de hele groep 8 (klassikaal) een afspraak te maken. 

Dit wordt geregeld door de groepsleerkracht in 

overleg met het Erasmus College.

De school is dan volop in bedrijf; de toekomstige 

leerlingen kunnen zien hoe dat is, ze krijgen een 

rondleiding, kunnen vragen stellen en doen ook 

een kleine daltontaak.

Mocht de basisschool ertoe besluiten om niet klassikaal 

te komen dan bestaat de mogelijkheid om als leerling 

op individuele basis een afspraak te maken om de 

school in bedrijf te bezoeken. Dit kan voor leerlingen 

van groep 8 op één van de woensdagmiddagen in 

januari (woensdag 9, 16, 23 en 30 januari) 2019.

Aanmelden hiervoor kan via  een mail naar 

aanmelden@erasmuscollege.nl onder vermelding 

van voorkeursdatum, naam en basisschool. 

U ontvangt dan een antwoordmail.

KENNISMAKEN MET HET ERASMUS COLLEGE
Ouders die kennis willen maken met het Erasmus College 

zijn van harte welkom op de grote Erasmus voorlichtings-

avond voor ouders op woensdag 23 januari 2019. De inloop 

is vanaf 18.30 uur en het programma start om 19.00 uur 

en zal tot 21.30 uur duren.

Het Open Huis wordt gehouden op vrijdag 1 februari 2019 

van 18.30 tot 21.00 uur. Leerlingen uit het basisonderwijs, 

kunnen dan samen met hun ouders de school leren 

kennen tijdens het Open Huis. Zij kunnen deelnemen aan 

lessen en ze doen ervaring op met het maken van dalton-

taken. Verder kunnen ze kennismaken met het schoolorkest, 

het toneel, de bibliotheek, sport en gymnastiek. Er zijn 

leerlingen, docenten en ouders van het Erasmus aanwezig 

om vragen te beantwoorden.

Voor leerlingen die in aanmerking willen komen voor 

de masterclass EMC2 is op woensdag 13 en woensdag 

20 februari 2019 van 15.00 tot 18.00 uur een assessment 

(=kennismakings-/toelatingsmiddag) inschrijfmiddag. 

Het assessment is onderdeel van de toelatingsprocedure 

voor EMC2.
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KENNISMAKEN EN AANMELDEN

Het Erasmus 
College kent geen 
lotingsprocedure.   
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AANMELDING EN TOELATING
Aanmeldformulieren zijn verkrijgbaar via de basisscholen 

in Zoetermeer en een aantal scholen daarbuiten.

 

Ook kunnen ouders een aanmeldformulier downloaden 

van de website (www.erasmuscollege.nl) of bij het 

secretariaat opvragen (079-3319204).

De Zoetermeerse scholen hebben een gemeenschappelijke 

procedure afgesproken die op alle scholen identiek is.

De aanmeldformulieren moeten vergezeld gaan van een 

kopie identiteitsbewijs en het ondertekende formulier 

met de code van het digitale Onderwijskundig Rapport 

(OKR) of indien de school deze niet digitaal verstrekt 

een papieren versie hiervan. De (volledige) aanmelding 

(met OKR) moet vóór 22 maart 2019 binnen zijn.

• Als het advies dat de basisschool heeft gegeven past  

 bij het onderwijs dat wij aanbieden op onze school én  

 uit het onderwijskundig rapport blijkt dat uw kind 

 geen extra ondersteuning nodig heeft, wordt uw kind 

 ingeschreven als leerling van onze school;

• U krijgt uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding  

 bericht;

• Als u en/of de basisschool vindt dat uw kind extra  

 ondersteuning nodig heeft om het onderwijs op onze  

 school te kunnen volgen, gaan wij – voordat uw zoon  

 of dochter wordt ingeschreven – met u in gesprek om  

 te bepalen welke ondersteuning uw kind nodig heeft  

 en of wij deze kunnen bieden;

• Het is daarbij mogelijk dat wij extra informatie  

 vragen of een aanvullend onderzoek willen doen om  

 te bepalen of wij uw kind kunnen bieden wat het  

 nodig heeft.

MEER INFORMATIE
Op onze website www.erasmuscollege.nl 

kunt u meer informatie aantreffen.
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VOORLICHTINGSAVOND VOOR OUDERS:
Woensdag 23 januari 2019

Inloop met koffie of thee vanaf 18.30 uur

Aanvangstijd programma 19.00 uur

Eindtijd 21.30 uur

OPEN HUIS
Vrijdag 1 februari 2019

Van 18.30 uur tot 21.00 uur

ASSESSMENT EMC2

13 en 20 februari 2019

Aanvangstijd 15.00 uur tot 18.00 uur 

Aanmelden via aanmelden@erasmuscollege.nl

INDIVIDUELE BEZOEKEN
Elke woensdagmiddag in januari 2019 

Aanvang 14.30 uur tot 16.00 uur

Aanmelden via aanmelden@erasmuscollege.nl
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DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

ONTWERP JIJ DE

TOEKOMSTIGE RAKET NAAR MARS?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College
ONTWERP JIJ DE

TOEKOMSTIGE RAKET NAAR MARS?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

ROBOTICA
Erasmus 
College

Erasmus College

Van Doornenplantsoen 31

2722 ZA Zoetermeer

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

Telefoon:  (079) 331 92 04 

E-mail:    dalton@erasmuscollege.nl

Website:  www.erasmuscollege.nl

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

ERASMUS MASTER CLASS, DALTON IN HET KWADRAAT!

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

ERASMUS MASTER CLASS, DALTON IN HET KWADRAAT!

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

EMC2
Erasmus College

HAVO
Erasmus College

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

NA DE HAVO MUZIKANT OF 
CROWDFUNDINGSPECIALIST WORDEN?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

NA DE HAVO MUZIKANT OF 
CROWDFUNDINGSPECIALIST WORDEN?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

BUSINESS CLASSErasmus 
College

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

BEN JIJ DE BESTE ONDERNEMER VAN 2030?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College
BEN JIJ DE BESTE ONDERNEMER VAN 2030?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College
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JUNIOR IELTS & ANGLIA
Erasmus College

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

MET IELTS EN ANGLIA JOUW
INTERNATIONALE CARRIÈRE STARTEN?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

MET IELTS EN ANGLIA JOUW
INTERNATIONALE CARRIÈRE STARTEN?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

WORD JIJ NA HET ATHENEUM 

BIOMEDISCH ONDERZOEKER?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

WORD JIJ NA HET ATHENEUM 

BIOMEDISCH ONDERZOEKER?

Ontdek het Daltononderwijs op het Erasmus College

JE KUNT HET OP ‘T ERASMUS

VWO-ATHENEUM

Erasmus 

College

EXCELLENTIE

DE BEWUSTE KEUZE VOOR MAVO/HAVO/ATHENEUM/GYMNASIUM IN ZOETERMEER

ZOEK JIJ DE ECHTE STUDENT IN JEZELF?
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ZOEK JIJ DE ECHTE STUDENT IN JEZELF?
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MAVO
Erasmus College
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NA DE MAVO JE WERELDREIS BLOGGEN?
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SPORTS ACADEMY
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