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Graag wens ik u namens alle personeel 
van de berger Scholengemeenschap een 
voorspoedig en gezond 2016 toe. 
Omdat de heer nobbe aan het eind van 
dit schooljaar met pensioen gaat, zijn we 
bezig met ingang van het nieuwe school-
jaar een nieuw decanaat in te richten: 
nieuwe mensen en een nieuw program-

ma voor loopbaanoriëntatie. Mevrouw Strijbis, de heer Hamaker en 
de heer Van Kuppevelt zullen het nieuwe decanenteam gaan vormen. 
Zij zullen u nader informeren over de ontwikkelingen.
Het nieuwe jaar start met een drukke periode: de schoolexamens 
komen eraan met onder andere de Cito-luistertoetsen voor de mo-
derne vreemde talen en het landelijke rekenexamen. Ook is er weer 
een leerzame activiteitenweek gepland met verschillende projecten. 
Tegelijkertijd blikken we in deze periode vooruit naar het nieuwe 
schooljaar en presenteren we onze school met trots aan mogelijk 
nieuwe leerlingen. We doen dat tijdens de open dag van 5 februari 
en tijdens de proeflessen. 
Ook voor familie en bekenden van leerlingen die al op school zitten, 
is er ruimschoots gelegenheid om de school te bezoeken. Op 18, 19 
en 20 februari zijn de voorstellingen van ons muziektheater.   Op 
zondag 13 maart is de Tentoonstellingsdag met onder andere de 
modeshow. ik hoop u een van deze dagen op onze school te mogen 
verwelkomen.

Met hartelijke groet, Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda
jAN/fEB/MrT

 18-26 jan Se-week 2
 25-29 jan activiteitenweek 2
 27-29 jan Maatschappelijke stage 4 havo
 1 feb  Studiemiddag, 40-minutenrooster
 3 feb  Proeflessen groep 8
 3-4 feb  Meeloopstage 3e klassen
 5 feb  inleveren sectorwerkstuk
 5 feb   Open Dag
 8-11 feb rapportvergaderingen, 40-minutenrooster
 8 feb  intekenen 10-minutengesprekken open
 15 feb  intekenen 10-minutengesprekken dicht
 17 feb  Herkansingsdag Se-toetsen examenklassen
 18-20 feb  Muziektheater
 23 feb  10-minutengesprekken ’s avonds
 25 feb  10-minutengesprekken ’s middags,  
  40-minutenrooster
 25 feb  Presentaties profielwerkstukken atheneum
 27 feb – 6 mrt Voorjaarsvakantie
 11 mrt  roostervrije dag
 13 mrt  Tentoonstellingsdag

Fietsen voor Nepal
bSG-leerlingen anna Goosens en Kate Hoffman, beiden examen-
kandidaten havo, hebben afgelopen zomervakantie 1574 kilometer 
gefietst naar Verona in italië. Zij haalden zo geld op voor het door 
een aardbeving getroffen nepal. Het 
project Fietsen voor Nepal leverde de 
meiden, dankzij de verdubbeling via 
de nationale Postcode Loterij, 5000 
euro op. Dat bedrag hebben anna en 
Kate naar het Liliane fonds over-
gemaakt. anna en Kate hebben ter 
herinnering een bokaal en foto’s op 
groot formaat gekregen. Wij vinden 
het geweldig dat onze leerlingen zich 
zo onbaatzuchtig inzetten voor dit 
goede doel. Chapeau!

Eva van Leeuwen-ten Have, 
docent Engels

Nieuw decanaat
in het schooljaar 2016/2017 zal het decanaat op de bSG uit drie 
personen bestaan. Tim Hamaker en eddy van Kuppevelt volgen jan 
nobbe (decaan havo/atheneum) op die van een welverdiend pensi-
oen gaat genieten. Samen met judith Strijbis (zittend decaan mavo/
vmbo-tl) vormen zij een decanentrio, dat een hernieuwde visie op 
LOb (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) en het beleid dat daaruit 
voortvloeit, gaat uitdragen. Speerpunt in de hernieuwde visie is dat 
LOb een schoolbrede verantwoordelijkheid moet worden: niet alleen 
de decaan of de mentor gaat hierover met de leerling in gesprek, 
ook de vakdocent en u als ouder. Op deze manier proberen we een 
optimale ondersteuning en begeleiding in loopbaanontwikkeling aan 
te bieden. u hoort van ons!

Het decanaat BSG

BSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum
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Op 7 december is het nieuwe leerlingen-
statuut door de leerlingen in de medezeg-
genschapsraad goedgekeurd. Deze versie is 
minimaal twee schooljaren geldig. Het vol-
ledige document is te vinden op de website 
van de school.
een leerlingenstatuut is een overzicht van 

Leerlingenstatuut de rechten en plichten van een leerling. niet 
alleen leerlingen, maar ook docenten en de 
schoolleiding dienen zich aan de inhoud van 
het leerlingenstatuut te houden. 

Zes artikelen zijn op maat gemaakt voor de 
bSG, waaronder artikel 10 over toetsen en 
artikel 15 over huiswerk. er zijn ook een 

aantal regels die niet in het statuut staan, 
bijvoorbeeld dat een klas weg mag als een 
docent te laat is. Waarom deze regel en een 
aantal andere regels er niet in staan? Heel 
eenvoudig: omdat ze niet bestaan.

Jeroen Borsboom, 
plaatsvervangend rector

BSG heeft de 
Schoolkantine 
Schaal 2015
De berger Scholengemeenschap 
heeft de Schoolkantine Schaal 2015 
van het Voedingscentrum gekre-
gen. en dat is dik verdiend. er is de 
laatste tijd hard gewerkt om meer 
gezond aanbod in de schoolkantine 
aan te bieden, zoals fruit, salades en 
broodjes. 
Het aanbod bestaat nu voor mini-
maal 75% uit producten uit de Schijf 
van Vijf. Ze kregen daarbij hulp van 
de Schoolkantine brigade van het 
Voedingscentrum. 

Wiskunde Olympiade
Vijf verdachten worden ondervraagd over 
de volgorde van aankomst op de plaats van 
een misdrijf.

Ze doen de volgende uitspraken:
Aad: “Ik was er als eerste.”
Bas: “Ik was er als tweede.”
Carl: “Ik was er als derde.”
Dave: “Van Aad en Bas kwam er één  
voor mij en één na mij binnen.”
Erik: “Van Bas en Carl kwam één voor  
mij en één na mij binnen.”

bekend is dat precies één van de verdachten 
gelogen heeft.

Wie kwam er als vierde binnen?
a) aad   b) bas   C) Carl   D) Dave   e) erik

(antwoord onderaan op pagina 6)

bovenstaande opdracht was vorig schooljaar 
één van de opdrachten uit de eerste ronde 
van de nederlandse Wiskunde Olympiade. 
Ook dit schooljaar gaat de bSG meedoen 
aan deze landelijke wedstrijd, die bedoeld is 
voor havo/vwo-leerlingen met belangstel-
ling voor wiskunde.
 
een tiental leerlingen heeft zich al aange-
meld om de uitdaging aan te gaan.  

De inschrijving is echter nog steeds ge-
opend en geïnteresseerde leerlingen kunnen 
zich aanmelden bij hun wiskundedocent. 
Donderdag 28 januari zal de eerste ronde 
plaatsvinden op de bSG.

De eerste ronde met deels meerkeuzevragen 
en deels open vragen test de creativiteit en 
het wiskundig inzicht van de deelnemers. 
De ca. 1000 hoogstscorende leerlingen van 
deze ronde worden uitgenodigd voor de 
tweede ronde in maart. Deze ronde zal bui-
ten de muren van onze school plaatsvinden.
We hopen dat de deelnemende leerlingen 
met plezier aan de speelse opgaven van de 
eerste ronde zullen werken en wensen ze 
succes!

Jacqueline Caenen,  
docent wiskunde
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Experiment met  
getrapte pauzes
Via de leerlingklankbordgroepen en 
de mentoren werden door leerlingen 
regelmatig klachten geuit over de drukte 
tijdens pauzes en het gebrek aan zitplaat-
sen. naar aanleiding van deze klachten 
heeft de schoolleiding in overleg met de 
medezeggenschapsraad besloten een 
experiment te doen met getrapte pauzes.

in de laatste week van november be-
paalde de plaats waar je het derde uur 
les had wanneer je mocht pauzeren: had 
je het derde uur les in de C- of D-veugel, 
dan was je pauze ná het derde uur en 
anders vóór het derde uur. Om overlast 
tijdens lessen te beperken was iedere keer 
een deel van de school tijdens de pauze 
niet toegankelijk. De aula kon wel in beide 
pauzes gebruikt worden.

na deze week mochten leerlingen en 
docenten hun mening over getrapte 
pauzes geven. een stemming via Magister 
maakte als snel duidelijk dat slechts een 
kwart van de respondenten het invoeren 
van getrapte pauzes een goed idee vond. 

Ook de vragen over meer rust en meer 
zitplaatsen werden overwegend negatief 
beantwoord.
Gesteld kan worden dat het experiment 

geslaagd is, maar dat getrapte pauzes er 
voorlopig niet zullen komen.
Jeroen Borsboom, 
plaatsvervangend rector

Kerstgala 2015
Wederom was Sluispolder onze geweldige 
gastheer of misschien wel gastvrouw. Het 
gehele pand was omgetoverd tot een grote 
feesttempel met dansvloeren, kroonluchters, 
rode lopers, fotografen, buffetten en niet te 
vergeten 600 prachtige mensen. 
na een korte tijd van aftasten en vooral op 
en neer flaneren werden de dansposities 
ingenomen en gingen de voetjes bij jong en 
oud van de vloer. net als in 2015 hebben we 
allemaal ontzettend genoten en ontvingen 
we van Sluispolder weer grote complimen-
ten voor de goede sfeer tijdens de avond.
rond 00:30 ploften klas 1 & 2 lekker op de 
achterbank bij hun ouders, kregen de voet-
jes de welverdiende rust en was de vakantie 
begonnen. De onvermoeibare bovenbouw 
zong nog een uurtje om het hardst voordat 
zij definitief de dansvloer verlieten. Volgend 
jaar, de donderdag voor de vakantie, staat 
bij ons alweer in de agenda!

Erik Vogel, 
docent wiskunde en economie



BSG BERICHTEN INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS  januari/februari 2016 PaG 4

basisscholen, kinderdagverblijven, tandart-
sen en lokale bedrijven. De plekken waar de 
leerlingen van leerjaar 2 stage liepen, zijn 
enorm divers. De ervaringen zijn dat echter 
helemaal niet. in vrijwel alle stageverslagen 
én verhalen voert een aanstekelijk enthousi-
asme de boventoon. 

Op 24 en 25 november was het zover. na 
een wekenlange voorbereiding op de zelf 
uitgekozen stage en het stageverslag, moes-
ten alle leerlingen eraan geloven: er moest 
gewerkt worden! Voor sommigen betekende 
dat heel vroeg opstaan, voor anderen samen 
met papa in de auto of, voor een enkeling, 
zelfs in het vliegtuig naar zijn werk. 
Voor bijna alle leerlingen was de stage een 
eerste ervaring met werk én met loopbaan-
ontwikkeling. in het stageverslag gaven de 
leerlingen vooraf aan wat ze hoopten te 
leren. Tijdens de stage hielden de leerlingen 
een logboek bij én interviewden ze col-
lega’s van de stageplek en in een terugblik 
beschreven de leerlingen wat ze hadden 
geleerd.
Vrijwel alle ervaringen zijn positief. Sommige 
leerlingen kunnen niet wachten om aan het 

werk te gaan, anderen weten nu dat ze toch 
geen juf of Hema-meisje willen worden. Op-
vallend is dat veel leerlingen respect hebben 
voor de volwassenen die dag in, dag uit, 
hetzelfde en soms zware werk verrichten. 
naar school gaan is soms zo gek nog niet!

Gerbrig van Brug, docent Nederlands
Sanne Roosjen, docent Engels

Ervaring leerling 2e klas:
ide brinkmann uit T2a vertelt over zijn 
stage-ervaring: 
“Voor school moest ik een stageplek voor 
twee dagen zoeken. ik dacht meteen aan 
mijn oude lagere school. Ook heb ik soms 
het idee dat ik later gymleraar wil worden, 
daarom leek het me ook een goed plan om 
bij de Van reenenschool stage te lopen.’’ 
“ik vond het een leuke stage. Vooral de 
gymles vond ik erg leuk omdat ik van gym-
men houd. ik vond het ook cool dat de kin-
deren zo sportief meededen. ik heb geleerd 
dat kinderen hartstikke druk zijn en dat het 
beroep van leraar best wel zwaar is. Dat had 
ik van tevoren niet bedacht. ik denk nog wel 
dat ik nog steeds gymleraar wil worden.’’

Meeloopstage 2e klassen Dag tegen  
verslaving
in de eerste activiteitenweek van dit 
schooljaar (november 2015) werd voor 
de vierde keer de Dag tegen verslaving 
georganiseerd voor alle tweede klassen 
van de bSG. Deze dag maakt (samen 
met rots & Water in de brugklas en 
Checkitin! in de derde klassen) deel uit 
van een doorlopende leerlijn op het 
gebied van weerbaarheid en zelfstandig 
keuzes maken.
Op de Dag tegen verslaving luisterden 
de leerlingen muisstil naar het indruk-
wekkende verhaal van een ervaringsdes-
kundige (ex-verslaafde). Ook zagen zij 
een voorlichtingsfilm, reageerden zij op 
stellingen (‘als je in de groep de enige 
bent die niet meedoet, is dat ongezellig’) 
en waggelden zij over een hindernisbaan 
met een zogenoemde alcoholbril op, die 
het effect van alcoholgebruik simuleert.

’s Middags maakten de leerlingen een 
preventiefolder of –poster en woon-
den ze de voorstelling HotSpot bij van 
theatergroep Playback. in deze voorstel-
ling komen jongerendilemma’s aan de 
orde die te maken hebben met feesten, 
vriendschap en middelengebruik. enkele 
leerlingen kregen de mogelijkheid om in 
te grijpen in scènes en zo te ervaren dat 
stevig in je schoenen staan ook anderen 
helpt bij het maken van de juiste keuzes.

Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

De alcoholbrillen zijn beschikbaar gesteld 
door Pastoor Optiek in bergen.

Open Podium
eind november was er op de bSG een Open 
Podium waar je al je talenten kunt laten zien 
aan de school. Dit jaar was het een speciaal 
bSG Open Podium, omdat het was gekop-
peld aan een goed doel, Serious request. 
Wij halen geld op om ervoor te zorgen dat 
kinderen in conflictgebieden onderwijs kun-
nen krijgen. 
Samen met Sebastiaan (een vriend van mij) 
hebben we een nummer gezongen. Meestal 

Activiteitendag 4-havo

als ik zing dan doe ik dat als ik alleen ben, 
dus het was ontzettend spannend om voor 
al die mensen te zingen. ik heb al een keer 
eerder meegedaan aan het Open Podium, 
maar dat is zo lang geleden dat ik dacht: het 
wordt nu weer eens tijd om mee te doen. 
Dus gingen Sebastiaan en ik op zoek naar 
een nummer en dat was nog niet zo gemak-
kelijk. na lang zoeken hadden we eindelijk 
een nummer gevonden wat we allebei leuk 
vonden. nu moesten we goed gaan oefenen. 

Dat betekent elke pauze en elk tussenuur in 
een muziekhokje bij ons op school oefenen. 
Ook na schooltijd hebben we nog vaak 
geoefend. We hebben zelfs een zangles ge-
had om de puntjes op de i te zetten. Toen 
was het moment toch echt daar. Sebastiaan 
en ik liepen met trillende benen het podium 
op, maar gelukkig waren de zenuwen al 
snel voorbij toen we aan het zingen waren. 
ik ben, ondanks de zenuwen, heel blij dat 
ik heb meegedaan en voor Serious request 
hebben we €580 opgehaald! Het was zeker 
een geslaagde avond. 

Margot Peelen, leerling 4 havo
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Op zondag 27 december sloot de Pop-
up-tentoonstelling VVreDe in culturele 
buitenplaats Kranenburgh. Daarmee kwam 
de geldinzameling voor Serious request voor 
dit jaar tot een einde. 

De weken voor de kerstvakantie werden er 
ook allerlei andere geweldige acties opge-
zet: van het open podium tot het optreden 
van Maan (bekend van The Voice), van een 
pubquiz en tulpenbollen verkopen tot koffie 
en cupcakes verkopen bij de ouderavonden, 
van het langs de deuren gaan tot het was-
sen van auto’s: heel erg veel leerlingen en 
collega’s hebben zich belangeloos ingezet 
voor het goede doel en dat kunnen we al-
leen maar waarderen! 
Daarnaast werd ook de inhoudelijke kant dit 
jaar belicht. Maatschappijleer, engels en CKV 
organiseerden een project rondom We-
reldburgerschap, waarbij leerlingen steeds 
bewuster leerden en leren kijken naar de 
samenleving: hoe zie ik mezelf ten opzichte 
van anderen? Het project had een tussen-

tijdse afsluiting op donderdag 17 december. 
Medewerkers van Vluchtelingenwerk kwa-
men langs om te vertellen over de werk-
zaamheden die zij uitvoeren en ook was er 
een ervaringsdeskundige: een vrouw die zelf 
gevlucht was uit oorlogsgebied. Leerlingen 
luisterden aandachtig en gingen daarna in 
gesprek met de sprekers. De debatclub hield 
tijdens het zesde uur ook nog een debat 

over aan dit onderwerp gerelateerde stel-
lingen, het vuur spatte er vanaf! 
We zijn trots te melden dat we met z’n allen 
maar liefst € 6.147,00 hebben opgehaald 
voor het goede doel! Dank aan alle collega’s 
en leerlingen voor hun inzet. 

Marthe Scheffer  & Eddy van Kuppevelt, 
docenten Nederlands

BSG creëert bewustwording
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Sint bezoekt BSG
ik wil jullie allereerst hartelijk danken voor 
de warme ontvangst vrijdag 4 december jl. 
Toen ik enkele weken geleden werd uitgeno-
digd door mevrouw ijpelaan, wist ik direct 
dat ik er op in zou gaan. Het is altijd fijn om 
op de bSG ontvangen te worden. 
Samen met twee pieten – een groene en een 
blauwe deze keer – mocht ik veel leerlingen 
in de hal en in de aula ontmoeten. ik moest 
wel even wennen aan alle foto’s en sel-
fies, dat gebeurt me in Spanje niet zo vaak. 
enkele leerlingen keken al een beetje angstig 
naar me: zou de Sint weten dat…? al snel 
ging ik met mijn pieten de klassen langs; in 
iedere klas werden we onthaald met een 

Op woensdag 13 januari waren de presen-
taties van de profielwerkstukken door 5 
havoleerlingen in verschillende lokalen. Voor 
vele leerlingen is dit best een spannende 
avond, maar zij werden gesteund door de 
massale opkomst van ouders.  

er waren drie rondes met in elke ronde drie 
presentaties van ongeveer tien minuten. De 
leerlingen deden het uitstekend! Ze vertel-
den vol enthousiasme waar zij de laatste 
weken mee bezig zijn geweest.  een greep 
uit de onderwerpen die langs kwamen: taal 

Presentaties profielwerkstukken havo
van de straat, jeugdcriminaliteit, muziek 
en emotie, bitcoins, ionic space thruster en 
disneyfiguren. 
De sfeer op deze avond was goed en werd 
door de exposities van enkele leerlingen in 
verschillende gangen  zelfs nog verbeterd. 
Leerlingen gaven daar uitleg over waar zij 
aan gewerkt hadden zoals: Market Garden, 
Gamedesign, Kleding in WO ii en fotografie.  
We kunnen terugkijken op een zeer ge-
slaagde avond.
 
Peter Baas, mentor 5 havo

Muziektheater
Op 18, 19 & 20 februari brengen leerlingen 
van de bSG, geïnspireerd op de versie van 
het rO theater, de muziektheatervoor-
stelling Lang en Gelukkig ten tonele. een 
voortelling met uit de bocht gevlogen 
sprookjesfiguren, waarin niets is wat het lijkt. 
Vergeetachtige feeën, feministische heksen, 
een prins met een imagoprobleem en vele 
andere types passeren de revue. een vrolijke, 
tikkeltje hysterische en muzikale voorstelling 
voor jong en oud. Komt u kijken? Het reser-
veren van kaarten (€ 5,- per stuk) kan vanaf 
1 februari via de mail: roosjen.s@berger-sg.nl. 
Wij hopen u 18, 19 of 20 februari om 19:30 
in de aula te zien!

vrolijk ‘Sinterklaasje, kom maar binnen met 
uw knecht’. De kinderen zaten niet altijd 
even recht, maar dat mocht de pret niet 
drukken. in de ene klas werd er gedobbeld 
om cadeaus, in de andere klas werden er 
surprises uitgedeeld en in weer een andere 
klas werd er ge-MarioKart. in mijn grote 
boek stonden alle leerlingen genoteerd, 
maar we zongen en we sprongen en wa-
ren heel blij, want op de bSG zijn er geen 
stoute kinderen bij! 
in iedere klas werden we ook weer zin-
gend uitgezwaaid: het voelde weer als 
thuiskomen. ik wil iedereen nogmaals 
bedanken en ik weet zeker dat ik volgend 
jaar weer kom kijken.
Liefs, De Sint

Lokaal Verhaal
 Voor het vak geschiedenis organiseren de 
leerlingen van 4 atheneum van de bSG een 
tentoonstelling in het Hof (eeuwigelaan 1, 
1861CL bergen nH) genaamd Lokaal 
Verhaal. Het project Lokaal Verhaal bevat 
een geschreven werkstuk en een voorwerp 
dat aansluit bij het werkstuk. De leerlingen 
zijn voor dit project op zoek gegaan naar 
een thema met een interessant verhaal. Dit 
thema heeft een belangrijke rol gespeeld in 
de geschiedenis van nederland of bergen of 
houdt verband met een proces dat in de ge-
schiedenis heeft plaatsgevonden. Tijdens de 
tentoonstelling kunt u de stukken die door de 
leerlingen gemaakt zijn bewonderen. u kunt 
uw vragen over het getoonde werk meteen 
stellen, want de makers van de stukken zullen 
bij de tentoonstelling aanwezig zijn. 
De tentoonstelling vindt plaats op woensdag 
27 januari 2016 . Het begint om 16:00 en 
eindigt rond 17:30 uur. De entree is gratis en 
bij het Hof is voldoende parkeergelegenheid. 
in verband met beperkte capaciteit horen 
wij graag voor 20 januari van u of u op de 
tentoonstelling komt. aanmelden kan via  
LokaalVerhaalbergen@gmail.com 

Tot ziens! De leerlingen uit A4X en A4Y van 
de Berger Scholengemeenschap 

Antwoord wiskunde opdracht van pagina 2: E
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