
BERICHTENMAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS december/januari 2014

Geachte ouders,
dit is de laatste editie van de bSG-
berichten in 2014. We kijken terug op 
een drukke en leerzame eerste periode 
van dit schooljaar. We hebben een 
groot aantal van u al mogen verwelko-
men op een van de ouderavonden of bij 
het open podium. We zijn blij met uw 

betrokkenheid, want alleen vanuit een goede samenwerking tussen 
ouders, leerling en school kunnen we als scholengemeenschap op-
timaal functioneren. Zoals u van ons gewend bent, presenteren we 
in deze berichten een beknopt beeld van verschillende activiteiten 
die hebben plaatsgevonden. Ook kijken we vooruit naar een aantal 
feestelijkheden die op het programma staan, met als hoogtepunten 
de sinterklaas- en kerstvieringen in de klassen en het Kerstgala. dit 
is het tweede jaar dat de bSG zelf een kerstgala organiseert. dit 
keer om veiligheidredenen niet in ons eigen gebouw, maar in Sluis-
polder. We verheugen ons op de decembermaand!
Graag wens ik u namens alle personeelsleden gezellige feestdagen 
en een voorspoedig 2015.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord
Agenda

dEcEMBEr/jANUAri

 5 dec Sinterklaasviering onderbouw
 8 & 9 dec regionale voorlichting in alkmaar H4, a5
 8 dec  Ouderklankbordgroep
 11 & 12 dec  mbo-leerlingbezoekdagen T4
 16 dec  Werkmiddag sectorwerkstuk T4
 18 dec  Voorleesmarathon Serious request
 18 dec  bSG-Kerstgala bij Golfbaan Sluispolder
 19 dec  Kerstbrunch bovenbouw 11.00 uur
 20 dec – 4 jan  Kerstvakantie
 6 jan  40-minutenrooster i.v.m. studiedag
 8 jan Study experience T3 en T4
 12 – 20 jan  Se-week 2
 15 jan  Ouderinformatieavond groep 8
 19 – 23 jan  activiteitenweek 2
 19-23 jan cito kijk- en luistertoetsen examenklassen
 19 jan Werkdag sectorwerkstuk T4
 22 jan bezoek aan inHolland H4
 22 & 23 jan meeloopstage T2
 26 jan eerste dag periode 3
 28 jan Proeflessen groep 8

BSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

BSG Live
er was weer een open podium op de berger Scholengemeenschap. 
een volle avond, van half acht tot kwart voor tien, gevuld met 
verschillende acts. Het is altijd een groot feest! ik doe er daarom ook 
graag aan mee!
Zo waren er dubbel j en de Giraffekoning, met een geniaal nummer 
over Poetin. er waren veel solo’s en samengestelde bandjes. Soms 
waren er ook bijna hele klassen die samen wat deden. Zelf deed ik 
een nummer alleen en een nummer van Veldhuis en Kemper met 
Lars belleman. Samen met Lars, Geert en noah deed ik een rock-
versie van ‘mad World’. meneer de Vries van muziek presenteerde 
de avond en zat zelf ook bij een lied achter de piano om mensen te 
begeleiden. ik verbaas me elke keer weer over wat voor talent we 
op deze school hebben!
mijn optredens gingen gelukkig goed! Zelf vind ik het altijd span-
nender om voor mensen te spelen die ik goed ken, dan voor mensen 
die ik niet ken. daarom vind ik het open podium altijd wel spannend, 
maar superleuk! je leert door muziek te maken veel nieuwe mensen 
kennen. daarom is het ook leuk om samen wat te doen. je leert veel 
van elkaar, dus dat is altijd mooi meegenomen! ik wil de volgende 
keer zeker weer meedoen! Voor alle mensen die er waren: te gek! 
Voor alle mensen die er niet waren: de volgende keer écht komen! 
dit wil niemand missen!

Luuk Ransijn, leerling 3 mavo/vmbo-tl

Kerstgala 2014
donderdag 18 december organiseert de bSG het jaarlijkse Kerstgala. 
een groot feest voor alle leerlingen en docenten van de bSG. met veel 
plezier melden wij de locatie: Golfbaan Sluispolder. We kennen Sluispol-
der van het succesvolle brugklasdiner dat jaarlijks plaatsvindt in januari. 
Tijdens de avond hebben we twee aparte dansvloeren tot onze beschik-
king, mooie zalen, gezellige barren voor heerlijke niet-alcoholische 
drankjes, twee officiële portiers en natuurlijk nog veel meer. nieuws-
gierig geworden? Koop snel een kaart! nieuwsgierig geworden, maar 
geen bSG-leerling? Geen probleem, je kunt dan niet naar het gala, 
maar je kunt wel binnenkort een bak koffie of een lekkere lunch bij ’t 
Sluisje halen.
Leerlingen kunnen in de week van 1 of 8  december kaarten kopen op 
school (zie rooster). Wij vragen iedereen vriendelijk om gepast (€ 10) te 
betalen op deze dagen.  
Verdere informatie volgt per mail en is te vinden op www.berger-sg.nl. 

Erik Vogel, Kerstgalacommissie
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bSG-leerling Luuk ransijn uit 3 mavo/vmbo-
tl heeft onlangs de finale van alkmaars 
Talent gewonnen. Hij was de favoriet van 
onder meer angela Groothuizen en Tommie 
christiaan, die in de jury zaten. de finale 
werd gehouden in de grote zaal van theater 
‘de Vest’. Luuk ransijn werd door de jury 
geprezen om zijn performance als artiest: 

Voorleesmarathon
Graag willen we als school dit jaar iets 
bijdragen aan Serious request, de jaarlijkse 
goededoelenactie georganiseerd door radio-
zender 3Fm en het rode Kruis. Om geld op 
te halen voor deze actie organiseren marthe 
Scheffer en eddy van Kuppevelt op donder-
dag 18 december een voorleesmarathon op 
school. Onder begeleiding van mentoren 
en docenten kunnen leerlingen per klas 
voorleestijd kopen. de eerste vijf voorleesmi-
nuten kosten €30,- en iedere minuut daarna 
kost €10,-. Leerlingen mogen zelf bepalen 
wie er in hun gekochte tijd voorleest: dat 
kan een docent zijn, een leerling, een ouder, 
een opa of oma of zelfs een bekende ne-
derlander. naast het ophalen van geld voor 
het goede doel, willen we ook het voorle-
zen als activiteit in de spotlight zetten. We 
hopen dat we een mooi bedrag op kunnen 
halen. Via de website van de school houden 
we u op de hoogte. Ook kunt u via www.
kominactie.nl/voorleesmarathonbsg bijhou-
den hoeveel geld er al is opgehaald. Ouders 
hebben inmiddels ook een uitgebreidere in-
formatiebrief over deze actie ontvangen. in-
middels staat de teller – na twee dagen – al 
op €60,55!

Eddy van Kuppevelt en Marthe Scheffer, 
docenten Nederlands

Alkmaars Talent

Cultuurkaart
de nieuwe cjP cultuurkaart komt eraan! 
iedere leerling krijgt er een. de nieuwe 
kaart is geldig tot en met 1 november 2015. 
Stichting cjP heeft een kaart ontwikkeld die 
voor leerlingen niet alleen kortingen geeft 
op theatervoorstellingen, bioscoopbezoek 
etcetera, maar ook op kleding en tijdschrif-
ten. de kaart wordt door school gekocht en 
wordt door bedrijven gesponsord. in de brief 
met de nieuwe cjP cultuurkaart zit ook een 
brief voor de ouders. Ouders kunnen zich 
aanmelden voor een speciale nieuwsbrief 
met interessante aanbiedingen en kortingen 
via www.cjp.nl/ouders.
 
de school heeft de kaart voor iedere leerling 
gekocht. Het geld is gereserveerd voor tal 
van excursies en culturele activiteiten zoals 
schoolconcerten, het Shakespeareproject, 
voorstellingen in de Vest, rondje cultuur, 
naturalis, het Tropenmuseum, Verzetsmu-
seum, archeon en de culturele buitenplaats 

‘je bent misschien niet de beste zanger van 
iedereen die we vanmiddag gezien heb-
ben, maar wauw, er staat wel iemand!,’ zei 
angela Groothuizen toen ze hem de prijs 
mocht overhandigen. Luuk mag een eigen 
videoclip gaan maken door de winst van 
alkmaars Talent in de categorie 11 tot en 
met 18 jaar. Van harte gefeliciteerd, Luuk!

Kranenburgh. er staat dus geen geld op de 
cjP cultuurkaart, maar je kunt wel allerlei 
kortingen krijgen.
alle informatie en de meest gestelde vragen 
over de cjP cultuurkaart zijn te vinden op 
de website www.cjp.nl. als je in aanmerking 
wilt komen voor de speciale kortingen, dan 
moet je de nieuwe kaart wel eerst activeren. 
je kunt er ook prijzen mee winnen. je kunt 
in drie stappen, binnen een minuut, je kaart 
activeren, zowel via een desktop als via je 
smartphone. Wij wensen alle leerlingen veel 
plezier met hun nieuwe cultuurkaart!

Bessie Balrak, Frans Rol en Peter de Vries, 
cultuurcoördinatoren

Halloweenfeest 
tweede klassen
Op vrijdag 31 oktober werd er voor alle 
tweede klassen een heus Halloweenfeest 
georganiseerd. de leerlingen en docenten 
hadden hun engste outfits aangetrokken 
en ook de schmink leidde tot huiveringwek-
kende aangezichten. bekijk de foto’s.

http://www.kominactie.nl/voorleesmarathonbsg
http://www.kominactie.nl/voorleesmarathonbsg
http://www.cjp.nl/ouders/
http://www.cjp.nl/
https://plus.google.com/photos/103518118288261186149/albums/6077217851852952497/6077217863877303314?authkey=CJeK5cOaksmD2QE&pid=6077217863877303314&oid=103518118288261186149
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mijn naam is Bart van wichen. 
ik woon in amsterdam en ben 
getrouwd. Sinds 1 november 
werk ik bij de bSG en geef 
natuurkunde en scheikunde aan 
mavo/vmbo-tl en atheneum. 
Hiervoor werkte ik als docent bij 
de Openbare Scholengemeen-
schap bijlmer in amsterdam 
Zuid-Oost en bij het martinus-
college in Grootebroek. ik ben 
geïnteresseerd in werkvormen 
waar leerlingen kunnen meeden-
ken en meepraten over inhoud 
en vorm van de les. ik deel graag 
mijn ervaringen met collega’s en 
leerlingen. in mijn vrije tijd ben ik 
druk met onder andere muziek. 

mijn naam is sermin Erden en 
ik ben per 1 november begon-
nen als TOa op de bSG. ik werk 
ook nog steeds 2 dagen bij de 
europese school in bergen.
Voor mijn TOa bestaan heb 
ik 7 jaar als laborante gewerkt. 
celbiologie, fytopathologie en 
genomics zijn de afdelingen die 
ik met plezier heb bewandeld. 
nadat ik in contact kwam met 
het TTO op het Willem bleau 
besloot ik vrijwilligerswerk te 
doen tijdens de zomervakanties. 
Zo is mijn liefde voor het vak 
engels ontstaan en volg ik daar-
door de lerarenopleiding engels 
aan de Hva.
naast mijn werkleven en studie 
heb ik een column in een online 
magazine, spreek soms commer-
cials in voor de radio en ben ik 
dol op reizen.

mijn naam is paul Toele. ik ben 
gepromoveerd fysisch chemicus. 
ik ben 15 jaar werkzaam ge-
weest in het doen en managen 
van onderzoek aan moleculaire 
systemen in de gasfase en in 
de vloeibare fase. ik vond doen 
van onderzoek altijd leuk, maar 
miste de mogelijkheden om 
met al mijn kennis iets te doen 
voor de mens en maatschappij. 
dit is ook de reden dat ik in het 
onderwijs terecht ben gekomen.
naast dat ik het leuk vind om 
met jonge mensen te werken, 
vind ik het belangrijk om leerlin-
gen nieuwsgierig te maken naar 
hoe de natuur modelmatig in el-
kaar zit. Het helpen te leren van 
de wereld om je heen is waaraan 
ik een steentje wil bijdragen. Het 
mooiste vind ik dat leerlingen dit 
zoveel mogelijk op eigen kracht 
doen, zodat ze trots kunnen zijn 
op de ontwikkeling die ze door-
maken en de successen daarin 
echt betekenis krijgen voor de 
vorming van het individu.

ik ben Mareille van straaten. 
in 2009 studeerde ik af aan de 
Hogeschool voor de Kunsten 
te utrecht als docent theater 
en theatermaker. daarna ben 
ik direct begonnen met werken 
in het onderwijs, regisseren en 
spelen. nu ben ik drie dagen 
werkzaam als docent theater 
in amsterdam en ik werk een 
dag in bergen. daarnaast ben 
ik inzetbaar als trainingsactrice 
in trainingen en rollenspellen, 
erg leuk om te doen. ik woon 
samen met mijn vriend Ferry in 
Heerhugowaard, de stad van 
de zon. ik speel cello, ik oefen 
hiervoor te weinig en heb ik het 
graag leuk, ook in de les.
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afgelopen schooljaar is de berger Scholen-
gemeenschap gestart met het aanbieden 
van lessen in cambridge english, met als 
doel leerlingen het cambridge certificate 
te laten behalen. en met succes: de gehele 
eerste lichting bSG-leerlingen is in één 
keer geslaagd. Twee leerlingen ontvingen 
hun Fce (First certificate in english) en 
vijf leerlingen behaalden het certificate in 

Digitaal aanmelden 
via Magister
Herkansingen
na een voorzichtige pilot aan het einde van 
vorig schooljaar konden nu alle leerlingen na 
de eerste toetsweek een herkansing aanvra-
gen via magister. in het verleden kostte het 
handmatig invoeren een dag werk en slopen 
er nog wel eens foutjes in ten gevolge van 
onduidelijke handschriften. deze keer kon-
den de roostermakers met een paar drukken 
op de knop alle inschrijvingen foutloos bin-
nenhalen. een klein aandachtspunt voor de 
leerlingen is dat na de deadline inschrijven 
echt niet meer mogelijk is.

10-minutengesprekken
Het inschrijven voor de 10-minutengesprek-
ken gebeurde al langer via magister. nieuw 
was dat dit inschrijven via de nieuwe versie 
van magister ging. Omdat er landelijk nog 
nauwelijks ervaring was opgedaan met 
deze manier van inschrijven was het voor 
de school spannend hoe dit zou verlopen. 
uiteindelijk was er slechts in een klein aantal 
gevallen een probleem met niet juist afge-
sloten aanvragen en verdwenen ‘widgets’. 
Gelukkig blijken de meeste ouders over 
voldoende geduld te beschikken en zo kon 
er meestal een passende oplossing gevon-
den worden.
Jeroen Borsboom, plaatsvervangend rector

Cambridge-geslaagden

Halloweenfeest 
tweede klassen
Op vrijdag 31 oktober werd er voor alle 
tweede klassen een heus Halloweenfeest 
georganiseerd. de leerlingen en docenten 
hadden hun engste outfits aangetrokken 
en ook de schmink leidde tot huiveringwek-
kende aangezichten. bekijk de foto’s.

Convenant  
Veilige School

de bSG heeft op 22 september jongst-
leden met gemeente, politie, openbaar 
ministerie en de scholen Pcc, adriaan 
roland Holstschool en europese School 
een convenant Veilige School opgesteld 
en ondertekend. dit convenant heeft tot 
doel om een eenduidig en sluitend stelsel 
van afspraken te maken ten behoeve 
van het voorkomen en bestrijden van 
overlast, vandalisme en ander crimineel 
gedrag en het creëren van een (sociaal) 
veilig klimaat op en rondom de scholen 
voor voortgezet onderwijs in de gemeen-
te bergen. 

Elly Kamminga, rector

advanced english (cae), waarvan één zelfs 
met de hoogst mogelijke score. Tijdens een 
feestelijke uitreiking in alkmaar kregen jan, 
Tara, Fleur, job, Francisca, ineke en demmi 
in aanwezigheid van hun docent mevrouw 
Van Grootveld het certificaat uitgereikt door 
niemand minder dan de britse consul, dhr. 
cameron-Webb. 
Eva van Leeuwen-ten Have, docent Engel

https://plus.google.com/photos/103518118288261186149/albums/6077217851852952497/6077217863877303314?authkey=CJeK5cOaksmD2QE&pid=6077217863877303314&oid=103518118288261186149
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Internationalisering
dit schooljaar heeft de bSG met drie scholen 
in verschillende landen een uitwisselings-
project. de landen zijn Frankrijk, Polen en 
Kroatië.

Frankrijk
Onze T2a-klas is gestart met een e-mailpro-
ject met een vergelijkbare klas van het Lycée 
jean moulin in het pittoreske chataulin. 
de komende tijd leren de nederlandse en 
Franse leerlingen elkaar en elkaars (school)
leven kennen aan de hand van diverse 
schriftelijke opdrachten en uiteindelijk zal er 
ook realtime worden gechat en geskypet.

polen en Kroatië 
Gemotiveerde leerlingen uit 4 havo en 4 
atheneum hebben zich middels een mo-
tivatiebrief aan kunnen melden voor de 
uitwisselingen met Kroatië en Polen. Voor 

beide projecten is een subsidie toegekend. 
Voor Kroatië is een erasmus+- subsidie 
toegekend. dit is een nieuw europees sub-
sidieprogramma voor onderwijs, jeugd en 
sport. binnen dit tweejarige project werken 
de nederlandse en Kroatische leerlingen aan 
twee websites: ‘artistic guide through the 
netherlands for teenagers’ en ‘artistic guide 
through croatia for teenagers’. donderdag 
27 oktober hebben damir jelenski, de rector 
en Tanja culjak, de schoolpsycholoog van 
het Gimnazija Titusa brevackog, de bSG 
bezocht om samen een programma in elkaar 
te zetten voor de komende twee jaar. Hun 
komst betekende de officiële kick-off van 
het project.

de uitwisseling met Polen is als vanouds. 
nederlandse en Poolse leerlingen werken 
tijdens de uitwisselingsweken in groepjes 
samen aan een project. Het onderwerp van 
het project heeft te maken met de verschil-
len en de overeenkomsten tussen de Poolse 
en de nederlandse cultuur en maatschappij. 
Het project wordt met een gezamenlijke pre-
sentatie afgesloten. Voor zowel de uitwisse-
ling met Polen als Kroatië zijn nog een paar 
plaatsen vrij. de voorwaarden om mee te 
kunnen doen kunt u hier lezen op de site.

Carla Veldman, docent aardrijkskunde
Eugène van Stralen, docent natuurkunde

Ouderklankbord-
groep
Tijdens de bijeenkomsten van de ouderklank-
bordgroep spreken belangstellende ouders 
met de schoolleiding over de ontwikkelingen 
op de bSG. Op verzoek van de ouders zal 
op 8 december onze orthopedagoog, Paula 
Klaver,  aanwezig zijn om toe te lichten hoe 
de invoering van Passend Onderwijs op 
de bSG verloopt. Verder blikken we terug 
op de eerste periode van dit schooljaar en 
daarnaast geven we graag inzicht in de 
stand van zaken rond de ouderbijdrage. in 
verband met de organisatie verzoeken we 
u om u uiterlijk 5 december aan te melden 
via info@berger-sg.nl. de derde bijeenkomst 
van de ouderklankbordgroep zal op maan-
dag 23 maart 2015 zijn.

Elly Kamminga, rector

Djai Bereiter speelt 
hoofdrol in tv-serie

bSG-leerling djai bereiter uit klas H3F 
speelde vorige week donderdag (6 novem-
ber) de hoofdrol in de jeugdserie ‘brugklas’. 
Hij speelt de rol van johnny, een stoere 
jongen die zich maar al te graag de klas uit 
laat sturen. johnny is verliefd op jasmijn, 
een streberig meisje dat gaat voor een tien. 
johnny verzint elke keer weer een manier 
om jasmijn mee uit te vragen. 

niet alleen djai is te zien in deze serie, ook 
margot Peelen (H3G) en Philip Hoogland 
(a2Y) kunt u bewonderen. nieuwsgierig? 

u kunt alle afleveringen bekijken op 
de website van de nPO.

BSG-Reünie  
voor oud-leerlingen 
en oud-medewerkers 
Veel ouders van leerlingen die nu op de 
bSG zitten, hebben zelf ook hun middel-
bare schooltijd op de bSG doorgebracht. 
Om herinneringen op te halen en bij te 
praten organiseert de bSG op zaterdag 18 
april 2015 van 13:00 tot 18:00 een reünie 
voor oud-leerlingen en oud-medewerkers. 
Oud-medewerkers krijgen een persoonlijke 
uitnodiging voor deze dag.  
 
aanmelden voor oud-leerlingen kan door 
5 euro over te maken naar nL44 inGb 
0793464854 t.n.v. i.j.Polak en m. mee-
ter, onder vermelding van acHTernaam, 
VOOrnaam en eXamenjaar/jaar Van 
uiTScHrijVinG. 
uw aanmelding is pas definitief nadat het 
bedrag is overgemaakt. Het belooft een 
mooie dag te worden!

 
bent u al benieuwd wie er nog meer komt 
of wilt u digitaal alvast bijkletsen met oud-
klasgenoten? Het evenement is op Facebook 
te vinden onder ‘bSG reünie 18 april 13.00-
18.00’. Hopelijk tot dan!

 Namens alle  
personeelsleden  

gezellige feestdagen  
en een  

voorspoedig 2015

http://www.berger-sg.nl/cms/index.php/leerlingen/activiteiten/internationalisering 
mailto:info@berger-sg.nl
http://www.npo.nl/brugklas/POMS_S_TROS_523173

