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Ouderklankbordgroep

Dit is de laatste Bsg-berichten van dit 
schooljaar. Het was een lang, maar 
mooi en productief jaar. in alle jaarlagen 
hebben leerlingen bijzondere prestaties 
verricht en interessante activiteiten 
ondernomen. Hierover leest u in deze 
berichten natuurlijk meer.
Dankzij de uitstekende aanmelding star-
ten we volgend jaar met zes brugklassen. 

inmiddels hebben we onze nieuwe brugklassers ontvangen voor een 
kennismaking met hun klasgenoten en mentor en hulpmentor.  
tussen de aanmelding en deze middag wordt er veel werk verzet.  
Er is uitgebreid contact tussen de leerkracht van groep 8, die de leer-
ling natuurlijk het beste kent, en de Bsg. Met elkaar bepalen we wat 
de beste plek voor onze nieuwe brugklasser is. in deze editie leest u 
hier over. 
aan het begin van dit schooljaar hield het hele onderwijsveld het 
hart vast: dit was het eerste jaar van de nieuwe examennorm. Het 
gemiddelde van de cijfers behaald op het centraal examen moet 
vanaf nu 5,5 of hoger zijn. Onze leerlingen en docenten hebben de 
voorbereiding op de examens zeer voortvarend en serieus opgepakt. 
En met resultaat: de slagingspercentages zijn op alle afdelingen 
uitstekend. Verderop vertellen we hier alles over. 
Zoals gezegd: het schooljaar zit er bijna op. Het personeel legt nog 
de laatste hand aan de voorbereidingen van het komend jaar en 
trekken ook wij de deur achter ons dicht. Mij rest nog u namens alle 
personeel van de Bsg een heel goede vakantie toe te wensen. 

Met hartelijke groet,
Elly Kamminga, rector 

Voorwoord

 13 juli  rapport ophalen

 14 jul t/m 2 sept.  zomervakantie

 3 september  rooster + schoolkalender ophalen

 4 september  eerste schooldag volgens rooster

 11 september  informatieavond ouders brugklassen

 11 september  ouder-klankbordgroep

 12 september  informatieavond ouders 4 havo en 4 atheneum

  (incl. voorlichting londen excursie)

 13 september  informatieavond ouders 2e klassen

 18 september  informatieavond ouders 3 havo en 3 atheneum

 20 september  informatieavond ouders 3 mavo/vmbo-tl

 25 september  informatieavond ouders 4 mavo/vmbo-tl

 27 september  informatieavond ouders 5 havo en 6 atheneum

 1 t/m 5 oktober  4 havo naar london voor buitenlandexcursie

 2 oktober  informatieavond ouders 5 atheneum

 3 t/m 5 oktober  brugklaskamp in Veldhoven

 22 t/m 26 okt.  herfstvakantie

Agenda
jULi  T/M OkTOBEr

BSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

in de begeleidende mail bij de vorige Bsg-berichten deed ik een 
oproep aan u om deel te nemen aan een ouderklankbordgroep. 
Doel van deze klankbordgroep is ouders meer te betrekken bij het 
reilen en zeilen van de school. Verder zal uit deze groep een ouderlid 
voor de MR worden gekozen. tot mijn grote vreugde hebben we 
voldoende aanmeldingen om een eerste bijeenkomst te organiseren: 
op dinsdag 11 september om 19.30 uur. 
Mocht de vorige oproep u ontgaan zijn en u zich alsnog willen  
aanmelden, dan kan dit via info@berger-sg.nl. 
u bent van harte welkom. 

Elly Kamminga, rector Diploma uitreiking atheneum
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Op 20 juni zaten 52 leerlingen in a110 
geconcentreerd aan het groot Berger 
school Dictee. lotje en ik dicteerden tien 
zinnen waarin woorden voorkwamen als:  
coupeetje, biljartkeutje, abonnees, introdu-
cees, cafés, verraden, koloniën, enz. Ook 
mochten de leerlingen de hoofdletters en 
leestekens niet vergeten. Het was warm en 
het was vol in het lokaal maar wat deden 
de leerlingen hun best!

De eindstand
t1a: 27 leerlingen deden mee en maakten 
samen 508 spelfouten, gemiddelde: 19 
fouten. Het minst aantal fouten (12) is 

gemaakt door thomas van der schans  
en Nikky Kooijman.
t2a: 25 leerlingen deden mee en maak-
ten 378 fouten, gemiddelde: 15 fouten. 
Frédérique van der Hoorn (t2a) maakte de 
minste fouten, slechts drie! Dat betekent 
dat t2a gewonnen heeft. De klas krijgt 
een taart en Frédérique mag zich de beste 
speller  (of is het spelster..?) noemen van 
het gBsD 2012! Haar prijs komt zo snel 
mogelijk naar haar toe!
 
Lotje Hendriksen  
& Judith Strijbis, 
docenten Nederlands

GBSD. De uitslag…

Bètakanjer finalist IJSO! 

Vrijdagavond 22 juni lieten onze  
brugklassers zien dat zij inderdaad over 
talent beschikken door zich muzikaal te 
uiten in allerlei vormen. Door middel van 
solo’s, duo’s en kleine bandjes lieten zij 
spetterende optredens horen. Een  
podium alleen voor brugklassers maakt 
een avond heel speciaal. Ouders en 
klasgenoten waren in grote getalen op 
komen draven om naar hun idool te 
kijken en te luisteren.

De dagen daarvoor werd er nog hard 
geoefend in de studioruimtes, nieuwe 
liedjes ingestudeerd, over kleding en 
presentaties nagedacht en dansjes 
afgemaakt. Dit alles bij elkaar maakte de 
avond tot een hele boeiende, ontroe-
rende en ‘pure’ voorstelling. liedjes 
zoals ‘price tag’, ‘use somebody’ en 
‘the lazy  song’ die ze in de klas hadden 
ingestudeerd werden door bandjes vol 
overtuiging ten gehore gebracht. Naast 
het gezongen ‘the a team’ en een 
snelle pianoversie van ‘the pirates of 
the Caraïben’ op piano, werden er zelfs 
eigen composities ten gehore gebracht. 
Dwarsfluiten, een drumsolo en prachtige 
zangsolo’s maakten de avond compleet. 
grote artiesten als amy Winehouse en 
Beyonce werden niet geschuwd. als 
laatste was er een geweldige dans te 
zien waarvan de choreografie in handen 
was van een 5 atheneum leerling. 

Enthousiaste reacties en een daverend 
applaus van het publiek maakte ook 
deze avond tot een geweldig succes 
voor onze huidige brugklassers.

Anke Besseling, 
docent muziek

Elk jaar organiseert de internationale jeugd 
science Olympiade (ijsO) een wereldwijde 
wedstrijd voor getalenteerde bètaleerlin-
gen. in maart 2012 deden 1200 leerlingen 
uit Nederland, onder wie dertien speciaal 
geselecteerde leerlingen uit 3 atheneum 
van de Bsg, mee aan deze wedstrijd. Op 
een afgesproken tijdstip maakten zij op 
school een gecombineerde theorietoets 
voor scheikunde, natuurkunde en biologie.
Een van deze Bsg-leerlingen, Dylan 
Keijsper, scoorde zo hoog dat hij met 
drieëntwintig anderen mocht deelnemen 
aan de nationale eindronde op 22 juni in 
Duiven. Hier werden de leerlingen aan 
zowel theoretische als praktische toetsen 

onderworpen. Na een spannende dag 
bleek Dylan derde van Nederland te zijn 
geworden, waarmee hij een plaats in het 
Nederlandse team heeft veroverd!
in december 2012 zal dit team het in de 
internationale finale opnemen tegen teams 
uit zo’n vijftig landen. uiteraard zijn we 
ontzettend trots op Dylan, maar natuur-
lijk ook op die andere twaalf kanjers die 
hebben meegedaan aan de wedstrijd. alle 
deelnemers krijgen een aantekening bij 
hun schooldiploma. De Bsg hoopt volgend 
jaar weer met zo’n succesvolle groep te 
kunnen deelnemen aan de ijsO! 

Loes de Reus, coördinator IJSO

BSG’s  
got talent

‘ Grote artiesten  
als Amy Winehouse  
en Beyonce werden  
niet geschuwd’
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Examens 2012
Zoals ik in het voorwoord al zei: ondanks 
de verscherpte examennorm waarbij het 
gemiddelde van de cijfers behaald voor het 
centraal examen een 5,5 moet zijn, blijken 
de examenresultaten van de Bsg uitste-
kend. De examens zijn bij het schrijven van 
deze berichten nog niet volledig afgerond: 
het derde tijdvak met inhaalexamens moet 
nog plaats vinden en daar doet nog een 
van onze kandidaten aan mee. De eind-
score kan dus nog iets beter worden, maar 
eigenlijk zijn we al uiterst tevreden. gelijk 
na het eerste tijdvak waren bij alle afde-
lingen meer dan 90% van de leerlingen 
geslaagd. toen volgde het tweede tijdvak 
met inhaalexamens en herkansingen. Niet 
alleen gezakte leerlingen gingen herkan-
sen, ook geslaagde: geslaagde leerlingen 
doen een herkansing om hun cijfers te 
verbeteren. Dit geeft hen vaak een betere 
uitgangspositie bij hun vervolgopleiding. 

Ook waren sommige leerlingen niet hele-
maal tevreden met hun eigen prestatie en 
gingen herkansen om bijvoorbeeld van hun 
acht een negen te maken.  

De score nu na het tweede tijdvak is:
•  mavo/vmbo-tl 98% van de kandidaten 

geslaagd
•  havo 96% van de kandidaten geslaagd
•  atheneum 92% van de kandidaten 

geslaagd

We feliciteren alle geslaagden graag nog-
maals met deze prestatie. We constateren 
dat alle kandidaten zich zeer terdege heb-
ben voorbereid op het examen. Dat heb-
ben ze zowel binnen als buiten de school 
gedaan. Op school hebben de examendo-
centen na afronding van het schoolexamen 
een speciaal programma aangeboden ter 
voorbereiding en training van het centraal 
examen. alle specifieke knelpunten die je 
kunt tegenkomen zijn nog eens expliciet 

aan de orde geweest. En de laatste week 
voor het examen is geoefend met het 
langdurig aan een toets werken, zoals dat 
ook op een examen gebeurt. Het resultaat 
spreekt voor zich. Volgend jaar zullen we 
deze examentraining verder verbeteren 
en weer aanbieden. Ook dan geldt de 
verscherpte norm en daar bovenop komt 
de eis dat een kandidaat in de vakken 
Engels, Nederlands en wiskunde slechts 
een 5 mag halen, de rest moet 6 of hoger 
zijn. Wellicht klinkt dit wat angstaanjagend, 
maar kijkend naar dit jaar zou deze extra 
regel slechts in een enkel geval iets hebben 
uitgemaakt.  

tenslotte meld ik u nog, dat dit het laatste 
jaar was dat de heer van Eikeren examen-
secretaris was. Deze taak wordt volgend 
jaar overgenomen door de heer Borsboom. 
We wensen hem veel succes bij het uitvoe-
ren van deze belangrijke taak. 
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Afscheid van  
de heer van Eikeren
Op donderdag 21 juni nam de Bsg afscheid 
van de heer van Eikeren die na ruim 38 jaar 
aan de school verbonden te zijn geweest 
met pensioen ging. tijdens de afscheidsre-
ceptie werd hij nog eens uitgebreid in het 
zonnetje gezet met toespraken en liedjes. 
Zijn hele gezin was aanwezig: als je zo lang 
aan een school werkt dan is de school geen 
baan meer, maar een deel van je leven. Dit 
temeer daar zijn beide zoons en een van zijn 
schoondochters ook oud-leerlingen van de 
Bsg zijn. De heer van Eikeren startte zijn 
loopbaan op de Bsg als gymnastiekdocent. 

Een van onze huidige gymnastiekdocenten, 
de heer Hartzuiker, kende hem echter al 
daarvoor: de heer van Eikeren had op zijn 
basisschool stage gelopen. later werden ze 
collega’s op de Bsg. in zijn lange loopbaan 
maakte de heer van Eikeren vele ontwik-
kelingen en de groei van de school mee en 
zelf had hij verschillende rollen in de school. 
Zo is hij vele jaren decaan van havo en 
atheneum geweest en vervolgens conrector 
met als belangrijkste portefeuilles zorg en 
examensecretariaat. Het laatste jaar heeft hij 
ook het afdelingsleiderschap voor het athe-
neum bovenbouw op zich genomen. al zijn 
taken heeft de heer van Eikeren altijd met 
grote zorgvuldigheid vervuld en wij zijn hem 
dankbaar voor zijn jarenlange inzet. 

We wensen hem nog vele actieve en  
gezonde jaren toe. 

Elly Kamminga, 
rector 

Op donderdag 14 juni vond het inmiddels 
traditionele Open podium plaats in de aula 
van de Bsg. Na de examens gaat er elk 
jaar veel talent van school. Maar gelukkig 
is er ook steeds weer nieuwe aanwas van-
uit de brugklas. Zo konden we weer veel 
nieuwe leerlingen bekijken en beluisteren 
op de ‘Bsg-live’ zoals het Open podium 
al weer twee jaar heet. Het is echt een 
begrip aan het worden.

uit alle jaren komen leerlingen hun ‘ding’ 
doen. in de meeste gevallen gaat het 
op muziek, maar ik weet bijna zeker dat 
David Heijmans uit 4havo volgend jaar 
ook een stukje cabaret gaat doen. Marie 

speelde een prachtige compositie van go-
defreud op haar harp en Michel speelde een 
van de gnossienes van satie. in de boven-
bouwklassen waren ook bandjes gevormd. 
Die speelden diverse nummers. Wat ook 
niet onvermeld mag blijven is ‘the 4 chord 
song’ dat uitgevoerd werd door steef, Chip, 
iefke en Dawn. Een medley van nummers 
die uit 4 akkoorden bestaan. En dat zijn er 
veel heb ik gemerkt.

Het was weer een prachtige avond. ieder-
een heeft enorm genoten.

Peter de Vries, 
docent muziek

BSG-Live

Woensdagmiddag 13 juni tegen twee uur 
begint de aula aardig vol te lopen met 
nieuwe brugklassers. Brugklasmentoren en 
hulpmentoren (leerlingen uit de boven-
bouw) staan klaar om de leerlingen op te 
vangen, we weten immers hoe spannend 
zo’n eerste keer op de middelbare school is. 

in de aula luisteren en kijken de leerlingen 
eerst ontspannen naar muziekoptredens 
van huidige brugklassers. Daarna lopen ze 
met hun mentor mee naar het lokaal. Er 

wordt van alles uitgelegd over het rooster, 
hoe vind je de lokalen, hoe werkt de web-
site, enz. Rond half vier gaan de leerlingen 
met veel indrukken weer huiswaarts. We 
wensen de leerlingen een goed afscheid 
van groep 8 en een fijne zomer.  

De volgende keer dat we elkaar zien is op 
de eerste schooldag 3 september. 

Renate IJpelaan, 
afdelingsleider brugklassen

Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers 
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Moe en voldaan keerden we donderdag 
middag weer terug uit archeon. Maar de 
dag was nog niet voorbij. ’s avonds stond 
ook nog het afsluitende brugklasfeest op 
het programma. Van vermoeidheid was nu 
niets meer te merken. Onze groep ‘stille’ 
en ‘verlegen’ bruggertjes (ze mogen nog 
even zo genoemd worden) veranderde in 
een uitgelaten dansende menigte die luid 
meezong met de hits die Dj Wessel uit zijn 
computers wist te toveren. Het thema was 
dit jaar ‘hippie’ en hip waren ze…

Peter van Huissteden, brugklasmentor

Archeon 2012

Texel 
Elk voorjaar gaat de biologiegroep van athe-
neum 5 op een driedaagse veldwerkexcursie 
naar texel. leerlingen maken kennis met de 
natuurgebieden op en rond het eiland en 
doen daar een eigen onderzoek voor hun 
schoolexamen. We beginnen met een stevig 
college in Ecomare over het belang van het 
waddengebied voor de internationale trek-
routes van vogels en gaan daarna naar De 
slufter om de bijzonderheden van een grote 
kwelder te bestuderen. in het begin kijken 
de leerlingen het even aan, maar al snel 
worden alom plantjes gevoeld, besnuffeld en 
zelfs geproefd. Want de slufter is rijk aan een 
zilte vegetatie die ook wel eens op het menu 
van zeelui stond (lepelblad – tegen scheur-
buik) of bij specifieke vismaaltijden (zee-
kraal – lekker knapperig en fris zout) wordt 
genuttigd. tegen de avond is het laagwater 
en vindt het hoogtepunt van de expeditie 
plaats: het wad. Eerst leren we hoe je er 
moet lopen, want vastgezogen worden tot 
aan je enkels en valpartijen moet je zien te 
voorkomen. Maar als je dat eenmaal onder 
de knie hebt en de zwavelige modder je niet 
meer kan schelen kun je de schoonheid van 
het landschap zien en de enorme voedselrijk-
dom aan schelpdieren, wadpieren, zagers, 
garnalen e.d. die zich in en op de modder 
bevindt waarderen. De volgende dag doen 
de leerlingen – in het kader van Waddenzee 
wereld-natuur-erfgoed – op verschillende lo-
caties een keuze onderzoek om een beleids-
advies aan de regering te kunnen schrijven. 
Dit jaar werden plastic in vogelmagen, de 
natuurwaarde van tuinwallen, de japanse 
oester op ons Nederlandse wad, rommel op 
de stranden en de rust van lepelaars onder 
de loep gelegd. Een geslaagde excursie die 
de leerlingen een heel andere kijk op het 
wad heeft gegeven.

Loes de Reus, docente biologie

Voor het 7e jaar op rij alweer vertrokken 
we donderdag 5 juli met alle 146 brugklas-
sers in twee grote dubbeldeks touringcars 
naar alphen a/d Rijn voor ons bezoek aan 
het themapark voor levende geschiede-
nis, archeon. geen schoolreisje aan het 
einde van het jaar, zoals veel basisscholen 
organiseren, maar een serieuze excursie 
voor het schoolvak geschiedenis.in het 
park zijn huizen en andere bouwsels uit het 
verre verleden nagemaakt en proberen de 
medewerkers de sfeer uit die vervlogen tij-
den zo goed mogelijk te imiteren. Zo varen 
de mensen uit de prehistorie in uitgeholde 
boomstammen, worden in het Romeinse 
badhuis bezoekers gemasseerd met olijfolie 
en zand (scrubben) en stookt de middel-
eeuwse bakker zijn oven nog ouderwets 
gloeiendheet met mutsaards (takkenbos-
sen) voordat hij zijn brood erin bakt.

Door in elke periode van de geschiedenis 
een andere opdracht te doen (luisteren 
naar een gids, vragen beantwoorden uit de 
excursiegids en een onderzoekje doen naar 
een gebouw) zien de leerlingen in het echt 
iets terug van de stof waarover ze dit jaar 
zoveel geleerd hebben.
Ons bezoek aan het park werd afgesloten 
met een gladiatorengevecht in de Romeinse 
arena. Vóór het ‘echte’ gevecht mocht 
meneer Meijer (jonge en sterke docent 
geschiedenis en aardrijkskunde) nog, ten 
overstaan van een enorme massa uitbun-
dige kinderen op de tribune, zijn gladiato-
rendood demonstreren. Weer is het bewijs 
geleverd dat een heel leerzame dag ook een 
ontzettend leuke en gezellige dag kan zijn. 

Peter van Huissteden, 
docent geschiedenis

Geslaagd hippiefeest brugklassen
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United World College
Hester louter uit 4 atheneum heeft onlangs 
een studiebeurs gewonnen om de laatste 
twee jaar van haar opleiding te vervolgen in 
italië. Met haar deelname aan het uni-
ted World College (uWC) treedt zij in de 
voetsporen van prins Willem-alexander. Hij 
is oud-leerling van het atlantic College in 
Wales en beschermheer van uWC. Via on-
derstaand bericht wil Hester graag afscheid 
nemen van de Bsg. Wij wensen haar een 
bijzondere tijd toe op het uWC adriatic!

‘Vier jaar geleden begon ik als blije brugklas-
ser op de Berger scholengemeenschap met 
het plan om zes blije jaren op onze mooie 
school in het bos te beleven. Dat klinkt nog 
steeds als een prima (en immer blij) plan. 
inmiddels zit ik in 4 atheneum en komt de 
laatste schooldag alweer dichtbij die of-
ficieel de zomervakantie inluidt. Over een 
aantal weken zullen we weer de iddinkdoos 
vol met boeken aantreffen die het nieuwe 
schooljaar aankondigt.
Deze zomer zal mijn iddinkdoos plaats 
maken voor een enorme verhuisdoos. ik 
ben namelijk geselecteerd voor een united 
World College: een organisatie met dertien 
scholen verspreid over de hele wereld. Er 
is bijvoorbeeld een college in india, Wales, 
swaziland en Canada. Elk jaar melden zich 
zo’n 200 Nederlandse leerlingen aan. Na 
drie selectierondes worden er 25 leerlingen 
geselecteerd en geplaatst op een van de 
colleges. ik ben geselecteerd en geplaatst 
op United World College of the Adriatic, in 
Noordoost-italië.

uWC vervangt het Nederlandse 5 en 6 vwo. 
ik studeer en woon met mensen vanuit de 
hele wereld, met verschillende culturen, 
roots en sociaal-economische achtergron-
den. ik haal een iB-diploma (international 
Baccalaureate), een internationaal diploma 
dat me toegang geeft tot universiteiten 
verspreid over de hele wereld. De scholen 
hebben waarden en een missie. uWC heeft 
als missie onderwijs als bron van kracht te 
gebruiken om mensen, landen en culturen 
samen te brengen voor een vreedzame en 
duurzame wereld. Naast de lessen besteedt 
uWC heel veel aandacht aan social service, 
vrijwilligerswerk in de omgeving. uWC is 
een plek waar gewerkt wordt aan vrede, 
rechtvaardigheid, wederzijds begrip, samen-

werking, het vieren van culturele verschillen 
en duurzaamheid.

Ben je geïnteresseerd?  
Kijk dan eens rond op de site van uWC of 
op mijn blog. Vragen stellen mag altijd!
www.uwc.nl (uWC Nederland)
www.uwcad.uwc.org (uWC of the adriatic)
www.hesterlouter.waarbenjij.nu (mijn blog)
Wie weet mag ik volgend jaar een Bsg’er 
verwelkomen op uWC adriatic! Op een 
nieuwe school beginnen betekent het Ber-
gerbos verlaten. ik zal alle lieve leerlingen en 
de betrokken leraren missen. Bedankt voor 
de leuke jaren!

Hester Louter, 4 atheneum

Zij zullen op de Bsg onder leiding van 
onze hoofd-conciërge taken uitvoeren 
ter ondersteuning van een prettig school-
klimaat: helpen met pauzesurveillance, 
assistentie van leerlingen bij het wegzetten 
van fietsen, controle van brand- en andere 
veiligheidsmiddelen etc. We willen deze 
studenten graag een goede leeromgeving 
bieden en we hopen ook dat we op deze 
wijze onze eigen conciërges en docenten 
ontlasten. We zullen het team aan het 
begin van het schooljaar uitgebreid bij de 
leerlingen en via de Bsg-berichten bij u 

Stageplaats servicemedewerkers
De laatste jaren biedt de Bsg stageplaatsen 
aan verschillende opleidingen. Vanzelfspre-
kend bieden we plaats aan docenten in op-
leiding. Maar wat u misschien niet wist is dat 
we bijvoorbeeld ook stageplek bieden aan 
studenten van opleidingen voor administra-
tieve beroepen. 

Komend schooljaar zullen we ook stage-
plaatsen bieden aan een team studenten van 
het Horizoncollege afdeling uniformberoe-
pen.  Deze studenten volgen de opleiding 
die officieel servicemedewerker heet. 

introduceren. Het is namelijk geenszins de 
bedoeling dat de indruk ontstaat dat de 
school onveiliger is geworden, want dat is 
niet zo. Wel is het zo dat steeds we steeds 
minder docenten beschikbaar hebben voor 
pauzesurveillance, doordat we in deze tijden 
van krapte optimaal willen kiezen voor 
lestoedeling. We wensen ook deze stagiairs 
alvast veel succes op de Bsg.

Elly Kamminga, 
rector


