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Geachte ouders,
Op het moment van schrijven zijn 
onze examenkandidaten net klaar met 
hun examens. Dit jaar hadden we een 
nieuwe examensecretaris, de heer Bors-
boom, en dankzij zijn inspanningen is 
het examen vrijwel vlekkeloos verlopen. 
De grootste vlek werd veroorzaakt door 

het landelijk uitstel van examen Frans na publicatie van de opgave. 
Gelukkig hebben we dit goed weten op te lossen. nu breekt de 
spannende periode aan van het wachten op de uitslag.
inmiddels zijn we weer druk bezig met de voorbereidingen van 
komend schooljaar. Onderdeel daarvan is het vaststellen van de 
jaarplanning en omdat de minister de vakantieregeling voor het 
personeel heeft aangepast konden we niet in automatische patro-
nen denken. inmiddels staat de correcte planning op onze website. 
ik vraag hier graag even uw aandacht voor, omdat in een eerder 
stadium een planning is gepubliceerd die later is aangepast.
ik wens u allen een goede afronding van het schooljaar.

Elly Kamminga, rector 

Voorwoord

Agenda
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 3-7 juni Poolse uitwisseling delegatie in nederland
 11-14 juni SE week voorexamenklassen
 12 juni  uitslag CSE 1e tijdvak mavo/vmbo-tl
 13 juni  uitslag CSE 1e tijdvak havo en atheneum
 13 juni  19.00 ophalen cijferlijsten CSE examenkandidaten
 14 juni  Voor 12.00 aanvragen herkansing CSE
 17-19 juni  CSE 2e tijdvak
 20-27 juni  proefwerkweek
 26 juni  uitslag CSE 2e tijdvak
 26 juni Herkansing SE voorexamenklassen
 27 juni Brugklassen naar Archeon
 27 juni laatste dag periode 4
 1 juli Boeken iddink inleveren
 1 juli Diploma uitreiking mavo/vmbo-tl
 2 juli Diploma uitreiking atheneum
 3 juli Diploma uitreiking havo
 5 juli Rapport ophalen
 6 juli-25 aug  Zomervakantie

Maatschappelijke stage
Ook dit jaar zijn de leerlingen van de Berger Scholengemeenschap 
maatschappelijk actief geweest. Deze keer was het voor het eerst 
georganiseerd als een lintstage. leerlingen hadden zo buiten de  
lessen om meer keuze tussen  verschillende stages. De aftrap was 
aan het begin van het schooljaar met een heuse stagemarkt. 
Dit jaar deden de 3e klassen mavo/vmbo-tl en de 4e klassen 
havo en atheneum hun stage. leerlingen vervulden hun stage als 
assistent-trainer bij voetbal-, en hockeyclubs, waren actief voor 
ouderen en mensen met een beperking. Ook werden stages gelopen 
bij politieke partijen in de buurt en voor de actie van Warchild 
(radio538) in Alkmaar. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het 
uitgebreide palet aan stageplaatsen. Over het algemeen hebben 
wij, de coördinatoren, vele positieve geluiden gehoord over hoe de 
stages zijn verlopen.
 
Tim Hamaker, docent maatschappijleer

Taaldorp
Half april was het weer zo ver, het Taaldorp van de BSG! Elke dag 
stond de aula weer vol met zenuwachtige kinderen uit de onder-
bouw, die op een speelse manier getest gingen worden op hun 
Franse, Engelse maar ook Duitse taalkennis. Zij gingen gesprekjes 
voeren met ‘native speakers’ en bovenbouwleerlingen in allerlei 
situaties die je ook in het dagelijks leven tegen zou kunnen komen. 
Want hoe stel je jezelf nu eigenlijk voor in het Duits? Hoe vraag je 
de weg in het Engels? En hoe kom je in het Frans uit de voeten in 
een dokterspraktijk?
De aula was mooi ingericht met allemaal terrasjes, postkantoren, 
supermarkten en nog veel meer openbare ruimtes, waar de meeste 
mensen regelmatig komen. ikzelf heb als bovenbouwleerling vol 
enthousiasme een aantal Duitse gesprekjes begeleid. Het was naar 
mijn mening erg leuk om te zien hoe alle leerlingen zich toch op hun 
eigen manier zeer goed wisten te redden in deze vreemde taal. De 
één was heel zenuwachtig, de ander vrolijk, beleefd of juist humo-
ristisch, maar hoe dan ook kan ik er niks anders van maken dan dat 
ze allemaal erg hun best gedaan hebben! Het mooie van Taaldorp 
blijft dat je niet alleen in de klas zinnetjes uit je hoofd leert, maar 
die nu ook echt kunt gebruiken tijdens een conversatie. Bovendien 
is het met een vrolijk achtergrondmuziekje en lekkere hapjes in het 
restaurant ook nog eens een ontzettend gezellig uurtje!

Danou Mudde-Arntzen, leerling 5atheneum

Zie ook  

schema laatste  

schoolweken via  

roostersite
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Op dinsdag 14 mei vond de uitreiking 
plaats van de certificaten ‘Fit in Deutsch’ 
aan alle leerlingen uit de derde klassen 
atheneum van de Berger Scholengemeen-
schap. Deze certificaten zijn uitgegeven 
door het Goethe institut, het Duits cultu-
reel instituut dat ook in Amsterdam een 
vestiging heeft.
Voor de BSG was het een primeur om 
het taalniveau van de leerlingen al in de 
onderbouw te laten toetsen door een 
onafhankelijke partij, volgens de normen 
van het Europees Referentiekader. De 
leerlingen hebben een test afgelegd op 
de vier talige basisvaardigheden: spreken, 
luisteren, lezen en schrijven.
De sectie Duits heeft met deze leerlin-
gen uitstekend werk verricht, want alle 
leerlingen zijn geslaagd voor het vereiste 
niveau. Het werd dan ook een feestelijke 
bijeenkomst waarbij veel ouders aanwezig 
waren. En de vele Duitse toeristen in onze 
regio zullen blij zijn dat ze steeds beter in 
hun eigen taal te woord gestaan kunnen 
worden!

Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

Goethe certificaten

Op donderdag 14 maart jl. hebben de leer-
lingen uit 4havo en 4atheneum de Dag van 
de literatuur bezocht die in de Doelen te 
Rotterdam werd gehouden. Deze dag wordt 
een keer per twee jaar georganiseerd voor 
leerlingen uit de tweede fase. 

De bedoeling van deze dag  is dat de 
leerlingen kennismaken met de wereld van 
de literatuur en met de personen àchter de 
literatuur; de schrijvers. leerlingen kwamen 

Op donderdagmiddag 16 mei jl. heeft wet-
houder, mevrouw Aletta Hekker de opening 
verricht van het gedichtenproject ‘Poëzie in 
de Branding 2013’. Rector Elly Kamminga 
heette de aanwezige dichters, de jury en 
andere belangstellenden van harte welkom 
op deze feestelijke opening in strandpaviljoen 
Zuid in Bergen aan Zee. Op deze middag 
werd bekend gemaakt welke twintig gedich-
ten geselecteerd zijn die geschreven zijn rond 
het thema ‘schuimkop’. De gedichten waren 
van 16 tot 26 mei te lezen op palen die in 
de vloedlijn op het strand van Bergen aan 
Zee stonden. in het strandpaviljoen Zuid was 
het zogenaamde ‘poëziealbum’ te vinden 
met daarin alle 197 ingezonden gedichten. 

Geoorloofd verzuim
Vorig schooljaar hebben we expliciet uw 
aandacht gevraagd voor het geoorloofde 
verzuim van onze leerlingen. Spijbelen is niet 
een probleem op de BSG, maar geoorloofd 
verzuim wel, dus afgedekt met een briefje 
van ouders. Een tijd lang is het beter gegaan. 

De laatste weken echter neemt het geoor-
loofde verzuim weer sterk toe en met name 
tijdens toetsen. Ten opzichte van vorig jaar 
is het tussen de 15% en 30% gestegen. En 
dat zonder logische verklaringen als bijvoor-
beeld een epidemie. ik verzoek u dan ook 
dringend hier aandacht aan te besteden.

Elly Kamminga, rector

Op de BSG lees je in de mavo/vmbo-tl 
brugklas voor het vak nederlands drie 
jeugdboeken. En van die boeken maak je 
ook een boekverslag. Maar het wordt extra 
spannend als je dat lezen kan combineren 
met een hele leuke uitdaging die ‘De wed-
denschap’ heet!
Samen met drie bekende nederlanders,  
Ajouad El Miloudi, Fatma Genç en jasper 
iwema, gingen onze brugklasleerlingen 
van de klassen 1A en 1B ook de uitdaging 

Dag van de Literatuur

Poëzie in de Branding 2013

De Weddenschap

op deze dag in aanraking met alle facet-
ten van de  literatuur: zij hebben interviews 
met bekende schrijvers, zoals Adriaan van 
Dis, Ronald Giphart, Herman Brusselmans 
bijgewoond. Ze hebben cabaret gezien, zij 
hebben geluisterd naar Kees van Kooten die 
voorlas uit het boekenweekgeschenk dat hij 
heeft geschreven. leerlingen en docenten 
kunnen terugkijken op een heel geslaagde, 
leerzame dag.
Netty Danenberg, docent Nederlands

Ook hingen er nog negen gedichten in het 
paviljoen. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn geweest om naar Bergen aan Zee af te 
reizen, dan kunt u ook de facebookpagina 
van dit project bekijken.

Netty Danenberg, docent Nederlands 

aan om in zes maanden tijd drie boeken 
te lezen. Via de website www.dewedden-
schap.nl meldden de leerlingen zich aan en 
noteerden zij welke drie boeken zij wilden 
gaan lezen. We begonnen in oktober 2012 
en hadden tot 19 maart 2013 de tijd om de 
boeken te lezen.
Met deze weddenschap sloegen we twee, 
nee drie vliegen in één klap: de leerlingen 
hadden drie boeken gelezen voor neder-
lands, ze hadden daar boekverslagen over 
gemaakt én ze konden ook nog een prijs 
winnen. Alle doelen zijn behaald want er is 
een prijs gewonnen, het is zelfs de hoofd-
prijs! lidewij Snoey Kiewit uit 1A is de geluk-
kige winnares. Zij kreeg uit handen van Peter 
van Duijvenboden van Stichting lezen een 
supermooie iPad. Zo’n prijs is zeker het lezen 
waard geweest! En wie weet gaat lidewij 
het lezen van boeken voortaan wel op haar 
iPad doen! lidewij, nog van harte gefelici-
teerd met je prijs!

Judith Strijbis, docent Nederlands

https://www.facebook.com/pages/Poezie-in-de-Branding-Bergen-aan-Zee/172800852745861
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Half mei vertrokken onze 5atheneum leerlin-
gen ’s ochtends heel vroeg vanaf Rotterdam 
per vliegtuig naar Rome. Rond het middag-
uur liepen we al door hartje Rome om zo de 
eerste indrukken op te doen.

langs het Colosseum, het Forum Romanum 
en het paleis van Victor Emanuel ii gelopen 
vielen we met onze neus in de boter. We 
konden een opvoering bijwonen van de 
plaatselijke toneelvereniging naar aanleiding 
van een bijzondere dag: het herdenken van 
de stichting van Rome.

na een lange wandeling kwamen we in 
Trastevere, in een pittoresk deel van de stad, 
waar we gezamenlijk dineerden. Pizza na-
tuurlijk! na een ijsje bij de Trevifontein was 
de eerste dag voorbij.

De tweede dag startten we met een bezoek 
aan twee kerken: Santa Maria Maggiore 
(de grootste) en de San Pietro in Vincoli. ’s 
Middags wandelden we rond in Ostia Antica, 
de oude haven van Rome die ongeveer een 

uurtje buiten de stad ligt, nu een terrein 
met veel ruïnes en zwartwitmozaïeken.
Alsof we nog niet genoeg hadden gelopen 
(de eerste blaren waren al gemeld) koersten 
we na een verkwikkende pizza naar Piazza 
Garibaldi, een plek op de heuvel tegenover 
Rome waar we heerlijk konden hangen 
totdat de nacht viel. 
Het was fantastisch om de kleuren van 
de lucht te zien veranderen en de lichtjes 
van de stad te zien verschijnen, waarbij de 
aangelichte Sint Pieter natuurlijk de meeste 
aandacht trok.

Op de derde dag volgde een ‘binnen-
programma’ vanwege de regen: St Pieter 
en Vaticaanse musea. De Sixtijnse kapel 
was druk maar indrukwekkend! Sommige 
leerlingen zijn in de middagpauze nog de 

‘cupola’ van de Sint Pieter gaan bezoeken 
met gegarandeerd een prachtig uitzicht, 
weer of geen weer. na het bezoek aan het 
Pantheon ’s avonds, aten we op Piazza 
navona en genoten van de Vierstromen 
fontein van Bernini. 

Op de vierde dag stond eindelijk het Colos-
seum op het programma met het daarbij 
behorende Forum Romanum. ’s Middags 
gingen we ‘ondergronds’, naar de kerk San 
Sebastiano, waar zich een tunnelstelsel met 
graven bevindt, de catacomben. 

De volgende ochtend (dag 5) stonden  
er twee Pauskerken op het programma:  
de Sint jan in lateranen en de Scala Sancta. 
nog één keer de sjaals en doeken om voor 
de kortebroekendragers  en diepe topjes en 
dan de vrije middag! iedereen mocht zelf 
zijn plan trekken, sommige docenten wilden 
nog iets bekijken, anderen wilden souvenirs 
kopen. Rond een uur of acht verzamelden 
we weer voor de laatste avond in Deirdre’s 
Den, waar we de week nog even door 
namen. 

Het was al weer onze vijfde Rome reis, maar 
ik blijf het zeggen: de Rome reis is geweldig!

Ineke Becker, 
docent Kunst Algemeen

Rome 2013
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Excursie  
naar Haarlem
Voor het tweede jaar organiseerden de 
vakken CKV, natuurkunde en geschiede-
nis gezamenlijk, op 12 april, een excursie 
voor alle leerlingen van 4 Atheneum naar 
Haarlem. De dag werd begonnen met een 
bezoek aan de St. Bavo. in deze kerk ver-
telden gidsen over de bijzondere geschie-
denis van deze kerk. Het beroemde orgel 
liet zich gelukkig ook nog even horen.

Het vervolg van het programma bestond 
uit een bezoek aan een museum dat al be-
staat sinds 1784, het Teylers museum, en 
waarin een aantal prachtige zeer uiteenlo-
pende verzamelingen te bewonderen zijn. 
Zo vind je er talloze fossielen en natuur-
kundige apparatuur. Maar het gebouw zelf 
en het interieur zijn ook van een immense 
schoonheid.

natuurlijk mocht een bezoek aan het Frans 
Hals museum niet ontbreken. Dit museum 
bestaat dit jaar 100 jaar en viert dat met 
een speciale tentoonstelling : Frans Hals. 
Oog in oog met Rembrandt, Rubens en 
Titiaan’.
Doordat schilderijen van Frans Hals naast 
die van tijdgenoten en voorgangers zijn 
geplaatst konden de leerlingen de verschil-
lende (schilder)stijlen goed met elkaar 
vergelijken.
 
Peter van Huissteden, 
docent geschiedenis

natuurlijk kwamen ook dit jaar weer veel 
ouders, opa’s, oma’s, broertjes en zusjes naar 
de afsluitende tentoonstelling  van ‘Meten is 
Weten’.  Meer dan 130 mensen kwamen in 
de aula kijken naar de zelfbedachte en zelf 
geconstrueerde meetinstrumenten van onze 
twee atheneum brugklassen. Voor het vak 
Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) had-
den deze bruggers enkele weken heel hard 
gewerkt om hun plannen te realiseren. En er 
was op vrijdag 5 april niet alleen spanning 

na Pinksteren is er een testperiode ingegaan 
voor het beperkt gebruik van mobieltjes 
op school. Dit nieuwe beleid is tot stand 
gekomen na raadpleging van leerlingen en 
ouders in de verschillende klankbordgroepen, 
het personeel en de MR. Ook hebben we 
ons licht opgestoken bij andere scholen.
De aanleiding voor dit beleid bestaat uit 
twee delen. Ten eerste de constatering van 
verslavingsgedrag bij leerlingen, in overeen-
stemming met berichten in de media, en ten 
tweede de verstoring van het onderwijspro-
ces door afleiding tijdens de lessen: gesprek-
jes via Whatsapp e.d., met als gevolg een 
telkens trillende broekzak.
De testperiode duurt tot de zomervakantie. 
Tussentijds wordt er geëvalueerd en aan het 
einde van de periode neemt de schoolleiding 
een besluit over het vervolg.
Dit is de basisregel waar we de komende 
periode van uitgaan:
‘Het gebruik van mobiele telefoons, smart-
phones en andere apparatuur met internet-

Testperiode nieuw beleid mobiele telefoons
toegang is uitsluitend toegestaan in de aula, 
de studieruimte in de mediatheek en op het 
schoolplein. in de studieruimte in de media-
theek mag het gebruik van dergelijke appa-
ratuur niet tot geluidsoverlast leiden. Tijdens 
de lessen is deze apparatuur op stil gezet en 
opgeborgen in het kluisje van de leerling of 
in de schooltas.’ Het personeel van de BSG 
geeft hierin het goede voorbeeld. Overigens 
kunnen docenten altijd toestemming geven 
om smartphones te gebruiken voor lesdoel-
einden.
Ons doel is het bewaken van het onderwijs-
proces en het waarborgen van de gezond-
heid van onze leerlingen en ons personeel. 
Om het nieuwe beleid tot een succes te 
maken is de steun van de ouders nodig; wij 
nodigen u dus uit om het gesprek met uw 
zoon of dochter aan te gaan over dit actuele 
en veelomvattende onderwerp.
 
Namens de schoolleiding,
Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

of het zelfgebouwde instrument het wel zou 
doen, tussen de bezoekers liep ook een ech-
te vakjury rond die alle zestien bouwsels en 
de presentaties moest beoordelen. Ook alle 
bezoekers mochten een oordeel geven de 
prestaties van de teams. Deze publieksjury 
gaf hun prijs aan ‘de BYB’ een afstandsmeter 
naar goed Romeins gebruik. Bram, Yannick 
en Beau gefeliciteerd!

Peter van Huissteden, docent O&O

Tentoonstelling O&O
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Staatsieportret
Een nieuw staatshoofd betekent dat 
bijvoorbeeld alle raadszalen in nederland 
een nieuw staatsieportret van de nieuwe 
vorst moeten hebben. Burgemeester Hetty 
Hafkamp van de gemeente Bergen voor-
zag dat het officiële portret er niet zou 
zijn voor de eerste raadsvergadering na de 
kroning. Daarom vroeg zij de BSG of daar 
geen leerlingen waren die een tijdelijk  
portret wilden maken. Malu Bekker en 
lenny Claasen, beiden leerlingen uit 
3havo, gingen de uitdaging graag aan. 
Samen maakten zij een dubbelportret van 
Koning Willem Alexander en zijn vrouw 
koningin Maxima. Dankzij hen kan de 
raad nu al onder het toeziend oog van  
de koning en koningin vergaderen.

Elly Kamminga, rector

impressie  
biologie lessen 

BSG


