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Geachte ouders,
De afgelopen periode hebben we velen 
van u mogen verwelkomen op school. 
Tijdens de drukbezochte voorstellingen 
van het muziektheater, de open dag,  
de tentoonstellingsdag en de muziek-
examens hebben we weer genoten 
van het talent en de inzet van onze 

leerlingen en het personeel. We vinden het belangrijk dat leerlin-
gen ruimte krijgen om zich niet alleen cognitief, maar ook creatief 
te ontwikkelen. Dat deze visie wordt gedeeld door ouders en 
leerlingen blijkt uit de aanmeldingen voor komend schooljaar: ook 
volgend jaar mogen we zeven brugklassen verwelkomen. We zijn 
erg blij met het vertrouwen dat ouders en leerlingen in ons stellen. 

Natuurlijk wordt er tijdens al deze drukke activiteiten ook veel 
geleerd. leerlingen aan het eind van de onderbouw zijn druk bezig 
met hun profiel- en sectorkeuze en voor examenkandidaten nadert 
het examen snel. Nu zitten zij nog middenin de schoolexamens, 
dan staat er een examentraining gepland en na de meivakantie 
start het echte examen. Wij wensen hen alvast veel succes toe!

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda
AprL/MEi/jUNi

 7 april eerste dag periode 4
 6 t/m 11 april excursie rome 5-atheneum
 9 april Vanaf 12 uur intekening 10-minutengesprekken
 13 t/m 16 april 40-minutenrooster i.v.m. rapportvergaderingen
 15 april 12 uur sluiting intekening 10-minutengesprekken
 16 april Herkansing Se-toetsen
 18 april reünie BSG 
 20-23 april examentraining examenklassen
 20-25 april Uitwisseling polen en Kroatië (Bergen)
 21 april 10-minutengesprekken, ‘s avonds
 24 april examenkandidaten naar Walibi
 27 april t/m 8 mei Meivakantie
 11 t/m 27 mei  Centraal Schriftelijk eindexamen, eerste tijdvak
 14 t/m 17 mei Hemelvaartsvakantie 
 18 t/m 22 mei excursie België 3 mavo/vmbo-tl
 18 t/m 23 mei Uitwisseling polen en Kroatië (polen & Kroatië)
 20 t/m 22 mei excursie biologie naar Texel
 25 mei Vrij (Tweede pinksterdag)
  9 t/m 12 juni Se-toetsen voorexamenklassen
 10 juni Kennismakingsdag nieuwe brugklassers
 11 juni Uitslag eerste tijdvak alle examenkandidaten
 16 t/m 17 juni Centraal Schriftelijk eindexamen, tweede tijdvak

De toekomst van de rekentoets
De rekentoets ligt onder vuur. Wat ooit begon als een goed  initiatief 
om het rekenniveau van leerlingen op een hoger niveau te krijgen, 
lijkt nu de volgende mislukte onderwijsvernieuwing te worden. Voor 
leerlingen die dit jaar examen doen, telt het resultaat van de toets 
niet mee voor de examenuitslag. Deelname aan de rekentoets is 
echter wel verplicht voor het behalen van het diploma. 
Vanaf volgend jaar moet de rekentoets voldoende worden afgeslo-
ten. in 2016 betekent een voldoende het cijfer 4,5 en tot 2019 zal 
dit in stapjes verhoogd worden tot een 5,5. Daarnaast zijn er voor 
leerlingen met dyslexie en leerlingen met ernstige rekenproblemen 
aangepaste versies beschikbaar. Meer informatie is te vinden op de 
website van de school.

Jeroen Borsboom, plaatsvervangend rector

BSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

Schoolkrant
Sinds 2012 verschijnt de schoolkrant van de BSG digitaal en deze 
wordt drie keer per jaar naar alle leerlingen en personeelsleden 
verstuurd per e-mail. De afgelopen twee jaar was Fleur Bosch uit 
6-atheneum de hoofdredactrice, per 1 maart jongstleden heeft 
zij het stokje overgedragen aan eva Klaver uit 5-atheneum. De 
redactie is altijd op zoek naar nieuwe redactieleden, uit alle leerjaren 
en uit alle onderwijsniveaus. Mocht uw zoon of dochter interesse 
hebben, dan kan hij/zij zich opgeven door een mail te sturen naar 
leeuwen.e@berger-sg.nl. De laatste schoolkrant kunt u hier lezen.

Eva van Leeuwen-ten Have, begeleider schoolkrant

mailto:leeuwen.e@berger-sg.nl
www.berger-sg.nl
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Terugblik  
tentoonstellingsdag
Zondag 8 maart jongstleden vond op de 
BSG de jaarlijkse tentoonstellingsdag plaats, 
de dag waarop de beeldende vakken en 
muziek zich presenteren. Honderden geïn-
teresseerden kwamen naar onze school voor 
muziekoptredens, schilderijen, ruimtelijke 
kunstobjecten en natuurlijk de modeshow. 

in de lokalen van tekenen, handvaardigheid 
en textiele werkvormen was een selectie van 
recent werk te zien, gemaakt door leerlingen 
uit de onderbouw, bovenbouw en examen-
klassen. Tijdens een wervelende show lieten 
leerlingen hun creaties van het afgelopen 
jaar zien.  Dat de leerlingen zichzelf en hun 
werkstuk op deze wijze presenteren blijft 
een lust voor het oog. 

Barbara van leyen, eigenaresse van vijf 
Tally-Ho-modewinkels in Noord-Holland, 
koos ook dit jaar een selectie ontwerpen uit 
die van 13 tot 26 maart in de etalage van 
de winkel in Bergen hebben gehangen: ‘De 
ontwerpen waren weer heel creatief, som-
mige creaties zijn heel draagbaar en passen 
er zo bij in de winkel, andere zouden niet 
misstaan op de catwalk in parijs. Wij vinden 
het een grote eer dat we elk jaar de win-
naars kunnen tonen en het was een feest 
om het te mogen uitzoeken.’  

Roken en blowen
Met ingang van volgend schooljaar zal de 
BSG een rookvrij schoolplein hebben. Naast 
gezondheid is een belangrijke overweging 
hierin de wet- en regelgeving die het kinde-
ren onder de 18 verbiedt om tabakswaren te 
kopen. Dit betekent dat het overgrote deel 
van onze leerlingen niet zelf aan shag of 
sigaretten kan komen. Het voornemen is in 
de Mr en de ouderklankbordgroep bespro-
ken en beide geledingen juichen het toe. We 
zullen in contact treden met pWN, want dit 
rookverbod zal wellicht betekenen dat er 
meer gerookt gaat worden in het bos. 

De schoolleiding heeft de indruk dat er op 
dit moment wat meer geblowd wordt in het 
bos. We besteden hier natuurlijk aandacht 
aan bij de surveillance, maar we hebben 
ook de politie en pWN gevraagd extra te 
surveilleren. Mocht een docent vermoeden 
dat een leerling geblowd heeft, dan brengt 
deze hem of haar bij de betreffende afde-
lingsleider. Deze zal ouders bellen en hen 
vragen hun kind op te halen. Het behoeft 
geen betoog dat blowen op geen enkele 
wijze getolereerd wordt. Samen met de 
Brijderstichting besteden we hier aandacht 
bij de leerlingen. We verzoeken u dringend 
om ook zelf met uw kind in gesprek te gaan 
over dit onderwerp.

Elly Kamminga, rector

We verwachten op zaterdag 18 april 
ongeveer 1000 oud-leerlingen! Om onze or-
ganisatie goed te laten verlopen, vragen we 
oud-leerlingen zich snel in te schrijven door 
5 euro over te maken op bankrekeningnum-
mer Nl44 iNGB 0793464854, onder vermel-
ding van reünie 2015, t.n.v. M. Meeter of 
i.J.polak en met vermelding van afdeling en 
eindexamenjaar. Op de website kun je zien 
wie zich reeds heeft aangemeld (op alfabeti-
sche volgorde of op eindexamenjaar).

Kom je spontaan op zaterdag, dan ben je 
uiteraard van harte welkom, maar kost de 
reünie je 10 euro. Bij binnenkomst word je 
verwelkomd met een drankje en de hele 
middag is er live muziek in de aula en het 
muzieklokaal met optredens van oud-leer-
lingen. Tijdens de reünie zal er een profes-
sionele fotograaf aanwezig zijn om foto’s 

Laatste informatie over de reünie
te nemen die ter plekke besteld kunnen 
worden. Neem voor de hapjes en drank-
jes contant geld mee om consumptiebonnen 
te kopen in de hal of in de aula. pinnen is 
helaas niet mogelijk.

parkeren kan niet bij de school in verband 
met hulpdiensten. iemand afzetten kan 
bij de rotonde Komlaan/Guurtjeslaan. Je 
kunt parkeren langs de Groeneweg bij de 
voetbalvereniging ‘Berdos’, vanaf daar rijden 
er twee shuttlebusjes voor 1 euro p.p. per 
rit naar school en terug van 12.30 uur tot 
20.00 uur. Kom als je kunt met de fiets. er 
is een bewaakte stalling op het plein van de 
Bosschool.
We hopen op mooi weer, gezellige mensen 
en veel plezier!

Irene Oudes, lid reüniecommissie 

Drie ontwerpen kwamen uit de col-
lectie van Micklin Korsuize (5-havo), 
de audrey Hepburn-jurk was van Kate 
Hoffman (4-havo) en de kimono was 
van lois lindeboom (4-havo).  De 
jurken kregen veel bekijks, ook van 
een reporter van radio Noord-Holland, 
die de leerlingen heeft geïnterviewd 
over hun gemaakte ontwerpen!

Bibian Raaijman, 
docent beeldende vakken

Vooruitblik  
op de examens
Voor alle 170 kandidaten zijn de voorte-
kenen goed dit jaar. De examens zijn goed 
gespreid over drie weken, er zijn extra lange 
weekenden in verband met Hemelvaart en 
pinksteren en niet onbelangrijk: we hebben 
dit jaar stoelen in de examenzaal die niet 
piepen en kraken.
Begin april krijgen alle kandidaten een 
boekje waarin de hele procedure rond het 
examen staat beschreven. Bij een goede 
voorbereiding op het examen hoort ook het 
doornemen van dit boekje. Onder de kopjes 
‘gang van zaken tijdens het examen’ en  
‘bijzondere omstandigheden’ staan alle regels 
op een rijtje. Op deze manier weet iedereen 
op ieder moment wat er van hem of haar 
verwacht wordt.

Jeroen Borsboom, examensecretaris

www.berger-sg.nl
http://www.berger-sg.nl/cms/images/BSG/docs/over_de_bsg/Aangemelde_renisten_per_23_maart_op_alfabet.pdf
http://www.berger-sg.nl/cms/images/BSG/docs/over_de_bsg/Aangemelde_renisten_per_23_maart_op_alfabet.pdf
http://www.berger-sg.nl/cms/images/BSG/docs/over_de_bsg/Aangemelde_renisten_tot_23_maart_op_examenjaar.pdf
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De Berger Scholengemeenschap bestond 1 
september 2014 95 jaar. Vanwege een grote 
reünie op 18 april is de school druk bezig 
een digitaal fotomuseum samen te stellen 
voor oud-leerlingen en oud-docenten van 
de Berger Scholengemeenschap, voorheen 
U.l.O en M.M.S. Op www.digitaal-museum.
berger-sg.nl staan klassenfoto’s, groepsfoto’s 

Lokaal Verhaal
Op woensdag 1 april werd door de geschie-
denisleerlingen uit 4-atheneum van de BSG 
een tentoonstelling georganiseerd in het 
Hof in Bergen. Het was een tentoonstel-
ling van kunstwerken die het resultaat zijn 
van een paar maanden onderzoek naar 
een historisch onderwerp uit Bergen en de 
omgeving. U kunt denken aan onderwerpen 
als Bello, Kamp Schoorl, de ruïnekerk en het 
Hof. De leerlingen hebben voor dit project 
onderzoek gedaan, mensen geïnterviewd en 
vervolgens (bijvoorbeeld) een documentaire, 
schilderij of maquette gemaakt.

Dave Susan, docent geschiedenis

Ouderklankbord-
groep
Op maandag 23 maart kwam de ouder-
klankbordgroep voor de derde en laatste 
keer dit schooljaar bij elkaar. eerst hebben 
we uitgebreid stilgestaan bij het bezoek 
van de inspectie dat die dag had plaatsge-
vonden. De opbrengsten van de school en 
de tevredenheid van ouders, leerlingen en 
personeel is groot en de school krijgt weer 
een basisarrangement. Natuurlijk waren er 
wel wat ontwikkelpunten. Zo zal de school 
vanaf volgend schooljaar in de ouderbouw 
cito-volgtoetsen gaan invoeren. Hier zullen 
we ouders later nader over informeren.  Ver-
volgens hebben we uitgebreid stil gestaan bij 
het innen van de ouderbijdrage van volgend 
schooljaar. Dit zal niet meer via de firma 
iddink gaan, maar ouders krijgen van de 
school zelf een verzoek om te betalen. 

Tenslotte zijn nieuwe ontwikkelingen rond 
loopbaanoriëntatie en het zogenoemde 
‘plusdocument’ voor leerlingen van havo en 
atheneum besproken. De overheid dringt 
erop aan dat leerlingen naast hun reguliere 
diploma extra certificaten halen en activitei-
ten doen. Dit document gaat een rol spelen 
bij toelating tot het vervolgonderwijs. De 
school biedt al Cambridge en Goethe aan en 
dit aanbod zal volgend jaar worden uitge-
breid. Ten slotte was er natuurlijk alle ruimte 
voor feedback op een aantal organisatori-
sche zaken. De schoolleiding stelt dit altijd 
bijzonder op prijs en we danken de ouders 
heel hartelijk voor hun bijdrage en inzet.

Elly Kamminga, rector

BSG zoekt foto’s voor digitaal museum

Cambridge Cream Tea party 

van het personeel en kiekjes van nieuwbouw 
en verbouw. De site is echter nog lang niet 
compleet. Daarom wil de BSG graag gebruik 
maken van klassenfoto’s die oud-leerlingen 
mogelijk in hun bezit hebben. Ook andere 
bijzondere foto’s zijn welkom. 
Heeft u leuke foto’s? U kunt ze sturen naar 
baas.p@berger-sg.nl. Onze dank is groot!

Dinsdag 10 maart was in het Horizon 
college in alkmaar een ‘Cream Tea party’ 
georganiseerd voor kandidaten die waren 
geslaagd voor een van de Cambridgecer-
tificaten, onder wie vijf BSG-leerlingen. 
Natuurlijk was mevrouw Van Grootveld die 
de leerlingen door het examen had geloodst, 
tot het langsbrengen van heerlijke versnape-
ringen tijdens het examen aan toe, ook van 
de partij. Vergezeld door een gezellig clubje 
van ongeveer 20 andere geslaagden en een 
paar examencoördinatoren ging het feest 

van start. Op de tafels stonden overheerlijke 
scones, chocoladereepjes en thee klaar en 
de party begon met een filmpje over hoe 
je scones moet prepareren en eten en hoe 
je op zijn Brits thee moet drinken (het nette 
pinkje in de lucht is not done in engeland). 
Vervolgens werden de certificaten uitge-
deeld onder het genot van de scones en 
thee, volledig volgens Britse normen. een 
geslaagde Cream Tea party!

Eva Klaver, leerling 5-atheneum

mailto:baas.p@berger-sg.nl
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Omdat dit ons examenjaar is, moesten we 
ook een eindwerkstuk maken. Dat werkstuk 
moest passen bij je sector, die van mij is 
economie. Het werkstuk deed je in groepjes 
van twee à drie personen en ik zat in een 
groepje met mijn twee vriendinnen. Samen 
kwamen we al snel op het idee om een eco-
nomieles te geven op een basisschool.
We gingen kijken naar de juiste informatie 
om te gebruiken in de les en we probeer-
den per mail een afspraak te maken met de 
basisschool de Willem-alexanderschool.
Het verliep eerst stroef, maar toen we 
gingen bellen naar de basisschool en de juf 
van groep acht aan de lijn kregen, kwam er 
meteen een datum uit.
Toen was het zover…
Onze economieles aan groep acht van de 

BSG-leerling Jurre van Tiel (a2Y) heeft 
voldoende scorepunten behaald bij de Wis-
kunde Olympiade en is door naar de tweede 
ronde. Jurre hoort bij de beste 11% van alle 
onderbouwleerlingen uit Nederland en heeft 
op vrijdag 13 maart in amsterdam meege-
streden naar een plekje in de finale, die in 
september 2015 zal plaatsvinden op de 
Technische Universiteit eindhoven. 

Meer informatie kun je vinden op de 
website van de Wiskunde Olympiade. Meer 
info over de uitslag volgt in de laatste BSG-
berichten van dit schooljaar.

Peter Baas, docent wiskunde

BSG-leerling  
succesvol  
op Wiskunde  
Olympiade 

Willem-alexanderschool. We waren nerveus 
over hoe de kinderen zouden reageren en of 
ze goed mee zouden doen.
achteraf was dat nergens voor nodig, omdat 
het super goed ging en iedereen enthousiast 
mee deed. De juf van de groep vertelde la-
ter in een interview dat ze het erg leuk vond 
en dat we het goed hadden voorbereid.
Op dinsdag 10 maart hebben we ons sec-
torwerkstuk gepresenteerd door middel van 
een powerpoint en een filmpje voor ouders, 
klasgenoten en leraren.
De reacties op ons werkstuk en op onze pre-
sentatie waren positief en onze begeleider 
zei dat het sowieso een voldoende wordt.

Chantal van Westerop, 
leerling 4 mavo/vmbo-tl

Sectorwerkstuk

Nachtzwemmen
Geïnspireerd door de titel van de nieuwste 
dichtbundel van dichter Wim Brands, ’s Mid-
dags zwem ik in de Noordzee, en het Franse 
fenomeen ‘bain de minuit’ heeft de jury van 
poëzie in de Branding (piB) besloten dat 
nachtzwemmen het  thema van de dertien-
de piB-editie is. 

er zijn inmiddels 235 inzendingen! 

De jury, die de gedichten geanonimiseerd 
ontvangt, bestaat dit jaar uit Karien Hilbers 
(eerste Bergensche Boekhandel), paul roe-
lofsen (dichter), Dymph de Gooijer (leerling 
4-mavo/vmbo-tl, BSG), lotte Klaver (leerling 
4-mavo/vmbo-tl, BSG) en Netty Danenberg 
(docent Nederlands, BSG).
 
een selectie van twintig gedichten zal vanaf 
13 tot en met 28 mei op palen in de bran-
ding van Bergen aan Zee komen te staan.
De opening vindt plaats op woensdag 13 
mei 16.00 uur in strandpaviljoen Zuid in 
Bergen aan Zee.

Cadeautje  
van de wethouder
19 maart is de Dag van de leerplicht.  
De aandacht wordt dan gevestigd op wat 
eigenlijk bijzonder is: het recht op leren 
van alle kinderen in Nederland. Wethou-
der Jan Mesu van de gemeente Bergen 
bracht een presentje aan klas a2X, die in 
de week van 9 maart op de BSG het min-
ste schoolverzuim had. Deze actie werd 
door de leerlingen erg op prijs gesteld. 

Jaco Mijnheer, 
afdelingsleider atheneum
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in samenwerking met museum Kranenburgh 
organiseert de BSG ‘De keuze van de leer-
ling’. Uit de collectie van de kunstuitleen kie-
zen leerlingen een kunstwerk dat in de hal 
wordt opgehangen. Het vijfde kunstwerk is 
gekozen door robin Schot uit 5-atheneum. 
Hij heeft gekozen voor het werk ‘Het  , 
Bergen’ van peter de rijcke. robin moti-
veerde zijn keuze als volgt: ‘Als ik naar het 
schilderij kijk, heb ik het gevoel dat ik zo 
het landschap in kan lopen. Ook vind ik de 

‘ruwe’ manier van schilderen erg mooi. Als 

je goed naar het schilderij kijkt, kan je zien 
dat er veel gebruik is gemaakt van kleurcon-
trasten, waardoor bepaalde kleuren van het 
schilderij  eruit springen. In sommige vlek-
ken kan ik personen herkennen. Zo zie ik 
tussen de bomen in het oranje een persoon 
staan. Volgens mij is het de schilder zelf.’  

Wil je ook een keer een werk uit de kunst-
leen kiezen? Opgeven kan bij meneer rol 
via rol.f@berger-sg.nl.

Frans Rol, cultuurcoördinator

De Keuze van de Leerling

BSG-leerlingen  
op TV in serie  
Gouden Bergen 
Begin februari vonden op de BSG opnames 
plaats voor de tv-serie Gouden Bergen. in 
deze serie speelt actrice plien van Bennekom 
een docente Frans op de Berger Scholen-
gemeenschap. Meer dan 60 BSG-leerlingen 
hadden zich opgegeven om te figureren in 
enkele scènes, uiteindelijk zijn 25 leerlingen 
uitgekozen. 
Woensdag 8 april is de eerste uitzending van 
het nieuwe seizoen te zien op SBS6. in de 
openingsscène van aflevering 3 schitteren 
onze BSG-leerlingen in lokaal C006. 

Eva van Leeuwen-ten Have, 
PR-coördinator

Oud-leerlingenmarkt 
in januari 2015 begon ik de uitnodigingen te 
mailen aan de oud-leerlingen van de mavo/
vmbo-tl die vorig jaar hun diploma gehaald 
hebben op de BSG. ik vroeg ze langs te 
komen op de oud-leerlingenmarkt die op 
6 maart gehouden zou worden. Daarnaast 
zouden er ook voorlichters van verschillende 
mbo’s langskomen.
Doel van deze markt was om de huidige 
derdeklassers van de mavo/vmbo-tl infor-
matie te geven over verschillende mbo-op-
leidingen die deze oud-leerlingen nu volgen.
De 52 leerlingen van 3 mavo/vmbo-tl kwa-
men met hun vragenboekje naar de markt.  
Ze moesten aan ten minste drie voorlichters 
en vijf oud-leerlingen vragen stellen. er 
werd druk geschreven en gesproken. De 
oud-leerlingen werden zelfs met meneer of 
mevrouw aangesproken en dat maakte ze 
ineens heel volwassen! Het verslag van deze 
markt wordt door de leerlingen in Keuzeweb 
opgeslagen zodat het als onderdeel van hun 
digitale portfolio bewaard blijft.

Judith Strijbis, decaan mavo/vmbo-tl

Speciaal voor het muziektheaterstuk 
2014/2015, dat werd georganiseerd door 
school, zijn wij, Julia Capulet en romeo 
Montague, tijdelijk opgestaan uit de dood 
om ons hartverscheurende verhaal nogmaals 
op te voeren onder regie van leoni van 
Veen. aangezien er veel veranderd is in de 
wereld na onze dood, is het stuk romeo en 
Julia in een modern jasje gestoken, zodat 
ook u, ons 21e-eeuwse publiek, dit ontroe-
rende stuk zou kunnen volgen. 
Het koor en de band, onder leiding van 
peter de Vries en anke Besseling, waren 
geweldige toevoegingen, waardoor de 
emoties in het publiek soms hoog opliepen 
en het verhaal nog duidelijker werd. Ook 
aanwezig waren onze vrienden Katharina 
en pertruchio. Zij speelden na de pauze hun 

stuk ‘De Getemde Feeks’ onder regie van 
Mareille van Straaten. 
De twee stukken werden op 18, 19 en 20 
februari opgevoerd binnen de muren van de 
Berger Scholengemeenschap in Bergen. Het 
was een groot succes! er is gelachen, ge-
huild en het publiek is aan het einde van de 
avond met een voldaan gevoel weer terug 
naar huis gekeerd. Ook wij, als spelers, zijn 
erg tevreden over het resultaat en vinden 
het ergens best wel jammer dat het nu toch 
echt afgelopen is. Maar goed, het is achter 
de rug... Voor ons dus weer hoog tijd om 
terug te keren in ons graf. 
Bedankt en misschien (erg onwaarschijnlijk) 
tot ziens, romeo Montague en Julia Capulet 
Bram Lettenmeijer en Melissa Colle,  
leerlingen 4- & 5-havo

BSG-Muziektheater

mailto:rol.f@berger-sg.nl
www.berger-sg.nl

