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Geachte ouders,
De lente is begonnen en vorige week 
werd de rust van de BSG verstoord door 
graafmachines. in de binnentuin is een 
stuk grond geëgaliseerd om proeftuin-
tjes aan te leggen. Nee, de BSG wordt 
geen groenschool in plaats van een 
kunstschool. We willen onze leerlingen 

in de bovenbouw van het atheneum de gelegenheid geven om een 
aantal praktische plantkundige experimenten te doen. Dit vereist 
een combinatie van creatief nadenken en praktisch handelen. elders 
in deze BSG-berichten leest u hier meer over. 

Dat we een kunstschool zijn, hebt u kunnen zien op onze druk-
bezochte tentoonstellingsdag. We hebben weer uitgebreid geno-
ten van het talent en de inzet van onze leerlingen en personeel. 
aansluitend aan deze dag was de inschrijvingsweek voor nieuwe 
brugklassers. Deze is uitstekend verlopen en ook volgend jaar mo-
gen we zeven brugklassen verwelkomen. We zijn erg blij met het 
vertrouwen dat ouders en leerlingen in ons stellen. 
intussen gaan we gewoon door met het drukke schoolprogramma. 
De examenkandidaten zijn nog bezig met de schoolexamens, dan 
staat er een examentraining gepland en na de meivakantie start het 
Centraal examen. Het zijn bezige tijden.

ik wens u allen een mooi voorjaar.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda
ApriL/MEi/jUNi

 8 april eerste dag periode 4
 8 april  intekenen 10 minutengesprekken open
 9-11 april  Verkort rooster i.v.m. rapportvergaderingen
 10 april  Schoolfotograaf
 11 april  Herkansingen Se-toetsen alle klassen
 15 april  Sluiting intekenen tien-minuten-gesprekken
 15 april aSK-toernooi bovenbouw
 12-17 april rome-excursie 5 atheneum
 14-18 april ardennenexcursie 3 mavo/vmbo-tl
 18 april  Goede vrijdag (GeeN vrije dag)
 21 april Tweede paasdag
 22 april Ouderavond beeldschermgeneratie
 22-25 april  examentraining
 23 april Schoolfotograaf
 24 april 10 minutengesprekken
 25 april laatste schooldag examenklassen
 28 april – 11 mei meivakantie
 12 mei Start 1e tijdvak Centraal examen
 21-23 mei Texelexcursie 5 atheneum
 22 mei aSK-toernooi onderbouw
 26 mei laatste dag 1e tijdvak Centraal examen
 29 mei – 1 juni  Hemelvaartsvakantie
 9 juni  Tweede pinksterdag (vrij)

Examentraining
De eindexamens staan al weer bijna voor de deur. Op 12 mei start 
het havo met Kunst algemeen en het atheneum met Nederlands. 
een dag later gaan de leerlingen van het vmbo-tl beginnen met 
Nask2.  Voordat het zover is, moet er echter nog hard gewerkt 
worden. Dit gebeurt natuurlijk al gedurende de lessen, maar 
de laatste week voor de meivakantie kent een nog specifiekere 
aanpak. De leerlingen schrijven zich in voor een drietal vakken. 
Gedurende de ochtenden, worden er in de toetsopstelling hele 
eindexamens in die vakken gemaakt. in de middag wordt het werk 
vervolgens nagekeken en besproken. Zo ondervinden de leerlingen 
aan welke onderwerpen ze nog moeten werken en de leerlingen 
raken vertrouwd met de examenomstandigheden. Ze ontvangen 
nog een boekje waarin per vak staat beschreven wat ze moeten 
leren en een aantal handige tips specifiek voor het vak. Ook staat 
er nogmaals opgesomd welke materialen er tijdens het examen 
gebruikt mogen worden. We wensen alle examenkandidaten heel 
veel succes met de voorbereidingen.

Nancy Romp, afdelingsleider havo
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Tijdens de BSG-modeshow van 16 maart jl. 
heeft Tally-Ho weer een aantal werkstuk-
ken uitgekozen, die nu in de winkel aan de 
Stationsstraat in Bergen te bewonderen zijn. 
een Chinese pagodejurk bijvoorbeeld, een 

taartenhoed, een koffiefilterjurk en nog een 
aantal bijzondere ontwerpen!

Petra Mulder, 
docent textiele werkvormen

De BSG vraagt van u een ouderbijdrage. De 
systematiek die tot nu toe gebruikelijk was 
gaat het komende jaar veranderen.
Het formulier bij eerste aanmelding komt te 
vervallen. U geeft eenvoudig op de website 
van de firma iddink aan wat u wilt bijdragen. 

De twee bedragen die tot nu toe gebruikelijk 
waren (het vaste en het variabele deel) wor-
den samengevoegd tot één vast bedrag van  
€ 165,- . Naast dit bedrag blijft de solidari-
teitsbijdrage apart bestaan. Vinkt u op de 
website van de firma iddink de bijdrage niet 
aan, dan krijgt u in de loop van de eerste 
paar maanden van het schooljaar een ver-
zoek om de bijdrage alsnog te betalen. 
Het is voor de school van zeer groot belang 
dat deze bijdrage wordt betaald: Het stelt 
ons in staat de school te zijn die we nu zijn.  
Voor u is van belang dat er naast dit  
eenmalige bedrag geen rekeningen komen 
(met uitzondering van de meerdaagse 
excursies).

Jacob Stam, plaatsvervangend rector

Ouderbijdrage

Werk van BSG-leerlingen bij Tally Ho

Zorg op de BSG
met ingang van het schooljaar 2014-2015 
wordt de Wet op passend Onderwijs van 
kracht, wat inhoudt dat alle betrokkenen zich 
aan specifieke aanmeldingsregels dienen te 
houden. Scholen krijgen zorgplicht voor de 
leerlingen die zich bij hen hebben aangemeld. 
in de praktijk betekent dit dat de school inven-
tariseert welke specifieke onderwijsbehoeften 
de leerling heeft en vervolgens beoordeelt 
of hierin kan worden voorzien. mocht de 
school niet tegemoet kunnen komen aan 
deze behoeften, dan wordt niet tot plaatsing 
overgegaan, maar gaat de school samen met 
de ouders op zoek naar een school die beter 
bij het kind past. 

in hun schoolondersteuningsprofiel omschrij-
ven scholen welke ondersteuning en bege-
leiding zij leerlingen kunnen bieden en welke 
doelen worden nagestreefd. Het regionale 
zorgvangnet voor alle scholen binnen een 
streek, in ons geval het Samenwerkings-
verband Noord-Kennemerland, legt al deze 
schoolprofielen naast elkaar en garandeert zo 
een dekkend zorgaanbod. Het schoolonder-
steuningsprofiel van de BSG is te vinden op de 
website van de school. 
Binnen ditzelfde kader van zo veel moge-
lijk zorg op maat voor leerlingen die extra 
ondersteuning behoeven, worden sinds enkele 
maanden de schoolgelederen versterkt door 
externe deskundigen. De BSG mag gebruik 
maken van de expertise van een jeugdver-
pleegkundige van de GGD en een schoolmaat-
schappelijk werker van stichting De Wering. 

Jeugdverpleegkundige Krista Klop zal op de 
dinsdagochtenden op school aanwezig zijn, in 
deze periode van het schooljaar meet zij het 
gewicht en de lengte van alle 2e-klasleerlingen. 
Daarnaast kan zij een rol spelen bij het vroeg-
tijdig signaleren van problematiek bij jongeren. 
Op verzoek van de school kan zij leerlingen en 
eventueel ook de ouders voorlichting geven, 
adviseren en doorverwijzen. Uiteraard gebeurt 
dit alleen met toestemming van de ouders.

Schoolmaatschappelijk werkster Susan de Vries 
biedt op de vrijdagochtenden laagdrempelige 
ondersteuning als leerlingen, ouders en school 
hieraan behoefte hebben. Ook hier gaat het 
om signalering in een vroeg stadium en om 
preventie, waarbij schoolmaatschappelijk 
werk kan adviseren, begeleiden en eventueel 
doorverwijzen naar geschikte hulpverlenings-
instanties. 

P.M. Klaver, schoolorthopedagoog 
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Het toneel van de Berger Scholenge-
meenschap is overwoekerd door groen, 
niet zo vreemd wanneer de titel van de 
voorstelling ‘Gras kan altijd groener’  
luidt. Klimop, appels, houten kistjes, 
appels, bewegende videobeelden uit 
het bos en nog meer groen, het ziet er 
fantastisch uit, maar kan dit paradijs nog 
groener?
We zien in het beginbeeld maar liefst 
acht adams staan, angstig en vervreemd 
om zich heen kijkend in het paradijs. als 
blijkt dat er ook acht eva’s zijn, worden 
de jonge mannen enthousiast over het 
paradijs. De koppels worden ingedeeld 
en al snel blijkt dat dit een moderne ver-
telling wordt van het scheppingsverhaal 
waarin eva 5 liever aan een andere adam 
wordt gekoppeld. eva 5 moet echter ac-
cepteren dat zij gekoppeld is aan adam 
5, die op zijn beurt ook liever een man 
had gehad. er zijn natuurlijk wel ‘regels’, 

Terugblik Open dag 
Tijdens de Open dag op vrijdag 7 febru-
ari kwamen superveel mensen kijken op 
de BSG. leerlingen van groep 8 werden 
ontvangen en rondgeleid door brugklasleer-
lingen. Ook ik heb leerlingen en hun ouders 
rondgeleid. 
een leerling van groep 8 kon met zijn ouders 
door de hele school lopen en veel dingen 
zien en proefjes doen. er waren ook proef-
lessen, bijvoorbeeld bij tekenen, handvaar-
digheid en textiel. Bij textiel ging je vilten, bij 

zingen de drie Goden met echo en trots. 
al snel blijkt dat het paradijs niet ideaal is 
en de jongeren een onzekere, misschien 
wel saaie toekomst tegemoet gaan.
er wordt gelachen en nagedacht in de 
zaal en mede door het sterke fysieke spel 
en de fijne spelenergie van deze jongeren 
is de zaal aandachtig. er worden prach-
tige liedjes ten gehore gebracht. Versterkt 
door jonge blazers en strijkers klinken de 
welbekende geluiden van ‘sacre du prin-
temps’  en ‘also sprach Zarathustra’. De 
enthousiaste muziektheatergroep heeft 
het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt 
dit jaar en als blijkt dat deze voorstelling 
in 14 repetities tot stand is gekomen, 
kunnen we niets anders doen dan een 
daverend applaus geven tijdens het num-
mer ‘euphoria’. 

Eva van Leeuwen-ten Have, 
docent Engels

biologie kon je dingen onder de microscoop 
zien en bij scheikunde proefjes doen. De 
groep-8-leerlingen vonden vooral de crea-
tieve vakken, muziek, gym en de proefjes en 
uitleg bij scheikunde leuk en interessant.

Tijdens de rondleiding kon je ook even kijken 
in het muzieklokaal waar leerlingen gingen 
optreden, en zelf even meespelen. maar ook 
in de gymzaal kon je kijken en meegym-
men. Bij de talen kwam je meteen in de sfeer 
van het land, met bijvoorbeeld een engels 
cupcakeje of een Frans stokbroodje. Tijdens 

Muziektheater 2014

de rondleiding kon je overal vragen stellen, 
aan de leerlingen en natuurlijk ook aan de 
leraren. Bij de vakken lagen ook de boeken 
en schriften, daar kon je dan in kijken om 
alvast te zien wat je ongeveer kunt verwach-
ten in de brugklas. 

ik vond het heel leuk om rond te leiden, 
omdat ik de BSG een superleuke school vind, 
niet te groot en vooral als je creatief bent is 
dit een leuke school om naartoe te gaan!

Rosanne Buis, leerling 1 havo   

Internationalisering
Dinsdag 18 maart vertrokken wij met vier 
leerlingen uit 4 havo en zeven uit 4 athe-
neum naar Kroatië. Na een trein- en vliegreis 
arriveerden we om één uur op het vliegveld 
van Zagreb, de hoofdstad van Kroatië.  
Daar werden we opgewacht en welkom 
geheten door de ouders van de partnerge-
zinnen en de rector van het Titus Brezovacki 
gymnasium. De zon scheen volop en het 
was 23 graden. 
 
’s avonds ontmoetten we elkaar weer en 
volgde een stadswandeling door deze 
prachtige, historische stad. inmiddels was 
de groep gevormd en de sfeer erg goed. De 
volgende dagen werd er geleerd voor de 
Se-week en geoefend voor het theaterstuk 
waar onze leerlingen een bijdrage aan zou-
den leveren. Ook was er nog tijd voor een 
bezoek aan de musea voor naïeve kunst en 

“broken relationships”, zeer indrukwekkend.
Uiteindelijk was het zover, de avond van het 
optreden waar onze leerlingen een verplet-
terende indruk maakten met hun bewer-
king van het nummer “Omarm me” van 
Bløf. (Bekijk de video op YouTube) en zaten 
wij als trotse docenten met nog duizend 
anderen in de zaal. Zaterdag was er nog 
een afsluitende barbecue en zondagochtend 
vroeg gingen we weer naar huis.

We kunnen met zekerheid stellen dat deze 
eerste uitwisseling met Kroatië een geslaag-
de expeditie is geweest!

inmiddels staat de uitwisseling met polen te 
gebeuren en hierover meer in de volgende 
BSG-berichten!

Carla Veldman,  
coördinator internationalisering
Mira Strijbis, docent Duits

http://www.youtube.com/watch?v=JA3OyZvfZmc
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poëzieliefhebbers opgelet! U kunt 
(weer) meedoen met ‘poëzie in de 
Branding’. Het thema van piB is dit jaar 
‘’bakens verzetten’’. De vorm waarin het 
gedicht gemaakt moet worden ligt ook 
vast. Het gedicht bestaat uit maximaal 
zeven versregels. elke versregel mag uit 
maximaal 28 posities (een spatie is ook 
een positie) bestaan. een titel is toege-
staan, indien deze niet gelijk is aan het 
thema. als u een titel boven het gedicht 
plaatst, houdt u nog zes versregels over. 
U kunt uw gedicht vanaf 21 maart 
tot en met 11 april 2014 insturen naar 
poezieindebranding@gmail.com.

een deskundige jury selecteert 20 
gedichten. De gedichten zijn van 22 mei 
tot en met 10 juni te lezen op palen die 
in de vloedlijn op het strand van Bergen 
aan Zee staan. Op donderdagmiddag 
22 mei verricht Cees Wieringa, direc-
teur van buitenplaats Kranenburgh, om 
16.00 uur de opening van poëzie in de 
Branding 2014. De opening vindt plaats 
in Strandpaviljoen Zuid in Bergen. 

IJSO voor  
bètakanjers
Ook dit jaar doet de BSG weer mee aan de 
iJSO: de internationale Jeugd Science Olym-
piade; een wedstrijd voor bètakanjers uit  
3 atheneum. De BSG beschouwt dit als unie-
ke kans om excellente leerlingen een unieke 
kans te bieden, zonder dat hen dit extra tijd 
kost. eind periode 2 zijn er drie leerlingen 
geselecteerd die zeer goed presteren bij de 
bètavakken. Zij mogen een deel van hun 
lessen natuurkunde, biologie, scheikunde en 
wiskunde inwisselen voor het oefenen voor 
de wedstrijd. Dit doen ze onder begeleiding 
van een vakdocent. We hebben goede 
herinneringen aan de iJSO: 2 jaar geleden 
drong één van onze leerlingen door tot de 
internationale ronde en heeft meegedaan 
aan de wedstrijd in iran. inmiddels is deze 
leerling ook ingezet als begeleider bij het oe-
fenen. Op de foto ziet u Tanja, Julia en Wiep 
die zich het oefenmateriaal eigen proberen 
te maken. Begin april volgt de toets, we 
hopen op succes!

Loes de Reus, docent biologie

Op zondag 16 maart vond de jaarlijkse 
Tentoonstellingsdag plaats. er was heel 
veel werk te zien en te horen van brugklas-
leerlingen tot en met examenklassen. De 
bezoekers werden aangenaam verrast door 
het hoge niveau van de tentoongestelde 
werkstukken, de spetterende modeshow en 
mooie muziekoptredens. in de gang en loka-
len van de C-vleugel werd recent werk van 
de onderbouw, bovenbouw en examenklas-
sen getoond. Dat de leerlingen hier enorm 
hard en goed aan hebben gewerkt was 
zonneklaar. Voor een streling van het oor 
konden de bezoekers in het muzieklokaal 

Tentoonstellingsdag 2014
plaats nemen. in de aula was  drie keer de 
wervelende modeshow te bekijken. al met 
al een zeer geslaagde dag waar de bezoe-
kers van hebben genoten. met dank aan 
allen die hun steentje hebben bijgedragen 
aan deze succesvolle dag.

De sectie kunst beeldend en muziek

Poëzie  
in de Branding  
(PIB) 2014

Masterclass Nouch
Op zondag 9 februari  kwam de amster-
damse kunstenares en illustratrice Nouchka 
Huijg naar de BSG om een masterclass te 
geven. Ze begon met een presentatie over 
het vak van illustrator, daarna kregen de 
leerlingen de opdracht een illustratie te 
maken bij een stuk tekst. Zo kon bijvoor-
beeld gekozen worden uit een stukje over 
het uitsterven van een bepaalde diersoort of 
wat er gebeurd zou kunnen zijn met vlucht 
mH370. Dit leverde interessante beelden 
op! De resultaten zijn gefotografeerd en op 
de computer verder bewerkt.  Dit om de mo-
gelijkheden van beeldbewerking te laten zien 
en hoe dit de illustratie kan verbeteren. Het 
bleek niet zo eenvoudig een goede illustratie 
te maken;  je wilt namelijk al snel te veel ver-
tellen. Na een tussentijdse  werkbespreking 
gingen de leerlingen met alle tips aan de slag 
om uiteindelijk met goede illustraties en een 
tevreden gevoel naar huis te gaan.
De expositie van de werkstukken is nog een 
tijdje te zien in de personeelskamer.

Lonneke Maijers, docent tekenen
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Vanuit de ouderklankbordgroep is de sug-
gestie gedaan een ouderavond te organi-
seren rond het thema “kinderen en sociale 
media”. Jongeren van nu besteden een 
groot deel van hun vrije tijd aan sociale 
media met behulp van hun smartphone.  
Zij groeien, in tegenstelling tot hun ouders, 
op in een multimediale wereld waar het 
normaal lijkt om steeds in contact te zijn 
met anderen. Veel jongeren stuiten op 
onbegrip van hun ouders, die vinden dat je 
niet 24/7 online hoeft te zijn. Hoe gaat u 
hier als ouder mee om?
Op dinsdag 22 april van 19.30 tot 21.30 
uur organiseren wij een ouderavond met 

het thema “de beeldschermgeneratie”.  
De avond wordt begeleid door Sandra 
mol, adviseur voor opvoeding en onderwijs, 
docent en moeder van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs.
Tijdens de informatiebijeenkomst komt u 
meer aan de weet over de sociale media in 
de beleving van jongeren, maar ook over de 
dilemma’s die u als ouder kunt hebben. Wat 
is mediawijsheid eigenlijk? maar vooral: hoe 
blijft u in contact met uw kind? 

Wilt u komen? Dan kunt u zich tot 15 april 
aanmelden via info@berger-sg.nl.

Elly Kamminga, rector

Project de Tuintjes
Op 20 maart kwamen twee graafmachines 
naar de BSG om een deel van de binnen-
tuin te egaliseren. Deze actie vormt de start 
voor een serie projecten om leerlingen meer 
te interesseren voor agrotechnologie. De 
agrotechnologie is “booming business” in 
Nederland en er ligt veel werkgelegen-
heid voor hoogopgeleide mensen. Vreemd 
genoeg kiezen weinig vwo-leerlingen voor 
studierichtingen die daarmee te maken 
hebben. De BSG wil hier een verandering in 
creëren. project de Tuintjes is een vakover-
stijgend project van economie, scheikunde 
en biologie. leerlingen krijgen tot activitei-
tenweek 4 de tijd om uit hun tuintje een 
zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen 
uit een aantal groentes en/of fruit. in deze 
periode zullen ze voor biologie en schei-
kunde metingen verrichten aan de tuinaarde 
en de planten. met de resultaten van deze 
metingen kunnen ze plannen ontwikkelen 
om de opbrengst te verbeteren. Daarnaast 
dienen alle (fictieve) kosten bij gehouden te 
worden in een kasboek. Welk groepje heeft 
de lekkerste producten? Wie de meeste 
winst gemaakt en wie wint uiteindelijk de 
wedstrijd? Hopelijk kunnen we leerlingen zo 
meer plezier geven in het onderwerp plant-
kunde en krijgen ze een andere kijk op land- 
en tuinbouw. in de volgende BSG-berichten 
meer hierover. 

Loes de Reus, docent biologie

OPROEP 
Heeft u ongebruikt tuingereedschap  
in de schuur staan? Overweeg eens om  
het weg te geven aan de BSG,  
voor project de Tuintjes.

Ouderavond de Beeldschermgeneratie 

in samenwerking met Kranenburgh expo-
seert de BSG ‘De keuze van de leerling’. Uit 
de collectie van de kunstuitleen kiest elke 
maand een leerling een werk dat in de hal 
van de school wordt opgehangen. 

Het eerste kunstwerk is uitgekozen door 
Frédérique maigret uit 5 havo. Zij heeft 
gekozen voor een zeefdruk van arjan van 
arendonk, Re-Organisation II. Haar motiva-
tie: ‘ik houd niet van abstract werk. ik houd 
van de natuur en van zwart-wit. De wespen 
en de bloemen zijn mooi uitgewerkt en de 
kleuraccenten van stof maken de zeefdruk 
veel levendiger.’ 

informatie over de kunstenaar:
Het alledaagse bijzonder maken. Orde 
scheppen in de chaos. Dat zijn voor kun-
stenaar arjan van arendonk interessante 

Direct na de meivakantie start het Centraal 
examen 2014. Kunst algemeen voor het 
havo heeft dit jaar de eer om het eerste 
examen te zijn. Vervolgens zullen in slechts 
negen dagen 177 kandidaten in totaal 37 
verschillende examens maken. Soms zullen 
kandidaten op één dag zes uur in een exa-
menzaal doorbrengen.

in dit jaar vindt de laatste ronde van het aan-
scherpen van de exameneisen plaats. Naast 
de al geldende eisen moet een leerling om 
een vmbo- diploma te halen minimaal een 5 
als eindcijfer voor het vak Nederlands hebben. 

uitgangspunten. ‘mooie dingen liggen vaak 
voor je neus. Het is alleen de kunst om het 
te zien en er niet klakkeloos over heen te 
stappen. Dingen die dichtbij zijn, verrassen 
vaak ’t meest, als je er tenminste voor open 
durft te staan. ik kan bijvoorbeeld enorm 
genieten als ik in rome voor het Colosseum 
sta. Dan denk ik: indrukwekkend. 

maar als ik even later door een zijstraatje 
slenter, word ik vaak nog meer geraakt 
door een alledaags tafereeltje. Uit dit soort 
gebeurtenissen haal ik inspiratie, zowel voor 
mijn werk als voor de manier waarop ik in 
het leven wil staan. Over kunst wordt vaak 
heel verkrampt gedaan. Vind ik onzin, ik 
hou het liever dicht bij mezelf.”

De keuze van de leerling is te leen bij de 
kunstuitleen, Hoflaan 26, 1861 Cr Bergen.

Gezien de resultaten uit voorgaande jaren 
worden daar op de BSG geen problemen 
mee verwacht. Daarnaast moet iedere leer-
ling de rekentoets hebben gemaakt en dat is 
inmiddels gebeurd. Het cijfer van de reken-
toets speelt nog geen rol in de uitslagbepa-
ling en zal vermeld worden op een aparte 
cijferlijst.
Via deze weg wens ik alle kandidaten en 
hun familie veel succes in de komende span-
nende periode.

Jeroen Borsboom,  
examensecretaris

Keuze van de leerling

Vooruitblik eindexamens
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Het begon met de uitnodiging van meneer 
Hamaker voor een gesprek met hem en 
maikel van jongerenvereniging Frats om te 
praten over een jongerendebat. Dit leek mij 
erg interessant en ik wilde graag het voor-
touw nemen om dit te realiseren. in overleg 
met maikel besprak ik het doel en de opzet 
van het debat.  Het debat zou bedoeld zijn 
om de jongeren erbij te betrekken. Na het 
lezen van de partijprogramma’s bedacht ik 
een opzet met vier stellingen: 

Jongerendebat gemeente Bergen
-   De rol van de gemeente in de fusie van 

sportclubs
-  alcoholgrens naar 18 helpt de jongeren 

van de drank af
-  De gemeente zou grond ter beschikking 

moeten stellen voor sociale woningbouw
-  De rol van de gemeente in de Jeugdzorg. 
 
De volgende uitdaging was het vinden van 
een debatleider. Uiteindelijk lukte het om 
de oud-burgemeester van Schoorl, lambert 

Quant, te strikken. Nu was het zaak om de 
politieke partijen uit te nodigen! Het was 
even spannend, want we wisten lange tijd 
niet zeker wie er zou komen. Gelukkig kwam 
alles op het laatste moment goed. 
Op de dag zelf was alles klaar: de drankjes 
voor de BSG-leerlingen, de zitplaatsen voor 
de jongeren en partijleden, de microfoons en 
de aanwezigheid van een  debatleider. Het 
debat kon beginnen! 
De jongeren bleven bij de eerste stelling 
over de sportclub angstig stil, maar geluk-
kig kwam er al meer commentaar van de 
leerlingen toen de alcoholgrens ter sprake 
kwam. een paar leerlingen van zowel havo 
als atheneum deden fanatiek mee en begon-
nen een discussie te voeren met de partijle-
den van de politieke partijen. Het debat ging 
uiteindelijk beter dan in het begin vermoed 
werd.  Hopelijk hebben alle leerlingen wat 
kunnen opsteken van dit debat en het is dan 
ook zeker voor herhaling vatbaar!

Max Hoogland, leerling 4 atheneum 

Op donderdag 6 maart werd er voor het 
eerst in de aula van de BSG een oud-leerling-
enmarkt gehouden. leerlingen, die vorig jaar 
geslaagd waren voor het vmbo, kwamen 
op school terug om te vertellen over hun 
vervolgopleiding. De huidige populatie van 
3 mavo/vmbo-tl was hun luisterend publiek. 
De oud-leerlingen hadden zich goed voorbe-
reid. er waren brochures, pennen en folders 
om uit te delen. Naast oud-leerlingen waren 
er ook drie decanen van het Horizon College, 
het Nova College en het mediacollege aan-
wezig om de leerlingen te vertellen over de 
mogelijkheden binnen hun school.
De markt werd druk bezocht. aan alle oud-
leerlingen en decanen stelden de derdeklas-
sers vragen en de antwoorden noteerden zij 
netjes in hun vragenboekjes. 
De vragenboekjes gingen mee naar huis, het 
evaluatieformulier werd ingeleverd. en de 
eerste blik na een paar evaluatieformulieren 
zorgde voor een tevreden decaan. De leer-

lingen vonden deze markt nuttig en goed 
georganiseerd. Op naar de oud-leerlingen-
markt in 2015!!

Judith Strijbis, decaan mavo/vmbo-tl

Oud-leerlingenmarkt

MR-verkiezingen
De mr op de BSG bestaat uit drie gele-
dingen. Twee afgevaardigden namens de 
ouders,  twee namens de leerlingen en vier 
namens het personeel van de BSG. De mr 
heeft advies- , informatie- en instemmings-
recht. De voltallige mr vergadert ongeveer 
zes keer per jaar. Hierbij komen allerlei 
zaken aan de orde die van invloed zijn op 
het beleid van de school. 
peter Baas, lid van de personeelsgele-
ding, zal per volgend school jaar aftreden. 
Danou mudde en Josefien Hessels, beiden 
uit 6 atheneum zullen na het behalen van 
hun diploma ook aftreden. Voor deze drie 
mr-leden werden onlangs verkiezingen 
gehouden. Bij de verkiezingen voor de pmr, 
werd uit in totaal vier kandidaten docent 
wiskunde Jan Bakker verkozen tot nieuw 
pmr-lid. Bij de verkiezingen voor de leerling 
geleding werd volop campagne gevoerd. 
Danou en Josefien zijn de klassen langs-
gegaan en hebben postertjes opgehangen, 
wat ervoor had gezorgd dat er elf kandida-
ten zich hadden opgegeven en uiteindelijk 
215 leerlingen hadden gestemd. een aantal 
waar wij als school trots op mogen zijn. De 
nieuwe leerling geleding zal met ingang van 
volgend schooljaar worden ingevuld door 
max Hoogland en isabelle van Veen! 
Josefien Hessels, leerling 6 atheneum 
Miranda Emmanouilidis, secretaris MR
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Placemat   
Binnenkort is hij te zien: de nieuwe place-
mat van restaurant Duinvermaak in Bergen! 
Deze placemat is gemaakt door Valentijn 
albers en mijzelf. Het mag dan niet wereld-
schokkend zijn, maar het is voor ons een 
zeer leuke opdracht geweest. Wij, leerlingen 
van de Berger Scholengemeenschap, die 
zomaar even een placemat ontwerpen voor 
het 100-jarig bestaan van een restaurant!

Het begon tijdens een tekenles. Onze 
tekenleraar dhr. rol riep ons bij zich voor 
deze leuke opdracht. Vervolgens zijn we 
met onze proefschetsen naar het restaurant 
geweest voor een gesprek met de eigenaar 
van Duinvermaak en Frank van Heusden, 
een van de organisatoren van de Kunst-10-
daagse. Tijdens het gesprek kwam het idee 
om twee verschillende placemats te maken: 
één voor de Kunst-10-daagse en één voor 
het 100-jarig bestaan van het restaurant.
De eerste werd een kleurplaat die gebruikt is 
tijdens de Kunst-10-daagse, de tweede een 
ontwerp dat het oude Duinvermaak uit 1913 
en Duinvermaak straks in 2113 liet zien. met 
de achterliggende gedachte: op naar de vol-
gende 100 jaar! Valentijn maakte het nieuwe 
Duinvermaak en ik tekende zelf het oude 
gedeelte. We zaten tijdens een paar gymles-
sen in het werkhok van onze tekenleraar 
waar helaas geen verwarming was, maar we 
werden beloond met heerlijke kopjes warme 
thee. Onze mentor, tevens gymleraar, was 
hier niet zo blij mee. maar als hij straks het 
resultaat ziet, is hij om.
Nieuwsgierig geworden? Bij restaurant 
Duinvermaak kunt u heerlijk eten en onze 
placemat bewonderen!

Tuulla Horsman, leerling 3 atheneum

Op 24 maart kwam de ouderklankbordgroep 
voor de derde en laatste keer van dit school-
jaar bijeen.

Naar aanleiding van de discussie in de ouder-
klankbordgroep organiseert de schoolleiding 
op dinsdag 22 april een ouderavond rond 
het thema Sociale Media. Nadere informatie 
vindt u in deze BSG-berichten. We hebben 
het thema vanaf volgend schooljaar opgeno-
men in het programma voor de bruglassen.

Ouders geven aan dat het werken met 
Magister door docenten aandachtspunt blijft. 
Het goede nieuws is dat magister geheel ver-
nieuwd wordt waardoor silverlight verdwijnt 
en het programma ook op een tablet zal 
draaien. Ook schijnen er oplossingen te ko-
men voor de problemen rond het noteren van 
huiswerk. We houden het punt op de agenda.

Ouderklankbordgroep Ouders hebben behoefte aan de school-
e-mailadressen van docenten. De e-mail 
adressen worden altijd gevormd door de 
roosterafkorting gevolgd door @berger-sg.nl. 
Bijvoorbeeld KmG@berger-sg.nl.

Dit jaar loopt het schoolplan af en we heb-
ben een algemeen gesprek over het reilen 
en zeilen van de school om zo input voor 
het nieuwe plan te genereren. 
•  eigenlijk zijn de meeste doelen van het 

vorige plan gehaald en ouders geven aan 
tevreden te zijn en geen concrete pun-
ten te hebben. Stabiliseren en borgen is 
belangrijk.

•  De onderwijskwaliteit en het leerlingen-
aantal zijn prima op orde. Ook volgend 
schooljaar zullen we met zeven brugklas-
sen werken. De capaciteit van de school 
is hiermee maximaal benut. Voor de 
toekomst moeten we kijken hoe we hier 
verder mee omgaan: er komt regionaal 

Impressie Kroatië 
Toen we in Zagreb aankwamen was ik 
best wel nerveus om de Kroaat die aan mij 
gekoppeld was voor het eerst te ontmoeten. 
ik was gekoppeld aan Bartol Stopic. ik had 
wat cadeautjes voor hem en zijn familie 
meegenomen, stroopwafels en wat drop, 
iets wat ze daar niet kennen.Toen ik het ze 
wilde geven kwamen zij ook aan met souve-
nirs, zodat ik ze niet meer hoefde te kopen. 
ik wist dus meteen: met de gastvrijheid 
in Kroatië zit het wel goed. ik ben veel te 
weten gekomen over de Kroatische cultuur, 
zoals wat ze daar allemaal eten en de taal 

natuurlijk. maar waar ik het meest naar uit 
keek was het optreden dat we daar gaven. 
Bartols school organiseerde een theatervoor-
stelling. De Nederlandse leerlingen mochten 
daar een muzikaal optredentje voor verzor-
gen. een onwijs leuke ervaring die mij ergens 
van mijn podiumvrees heeft afgeholpen. De 
Kroatische mensen die ik daar heb ontmoet 
en de vriendschappen die ik daaraan heb 
overgehouden zijn banden die ik nog voor 
een hele lange tijd hoop te koesteren en de 
reis was een herinnering die ik nooit meer 
zal vergeten.

Mik Grosheide, leerling 4 atheneum

een drastische krimp in het leerlingenaantal 
aan.

•  Ouders geven aan de klankbordgroep en de 
thematische ouderavonden te waarderen. De 
schoolleiding onderschrijft dit. 

•  Voor de ouders zijn de belangrijkste kenmer-
ken van de BSG: het kunstzinnige karakter 
van de school, de sfeer en de werkwijze 
waarbij bewust de verbinding ouders-leerling-
school wordt gemaakt. in een nieuw school-
plan moet dit geborgd worden.

Graag dank ik allen voor de gezellige en inspi-
rerende avonden. Tot volgend jaar!

Elly Kamminga, rector


