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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 muziekexamens 
hebben we weer genoten van het talent 
en de inzet van onze leerlingen en het 
personeel. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen ruimte krijgen om zich niet alleen cognitief, maar ook crea-
tief te ontwikkelen. 

Het is een drukke periode leerlingen aan het eind van de onderbouw 
hebben net hun profiel- en sectorkeuze bepaald en voor examen-
kandidaten nadert het examen snel. nu zitten zij nog midden in de 
schoolexamens, dan staat er een examentraining gepland en na de 
meivakantie start het echte examen. een spannende tijd waarvoor wij 
hun alvast veel succes wensen.

enige tijd geleden stuurde ik alle ouders een mail met het verzoek om 
thuis het gebruik van sociale media te bespreken. ik heb hier posi-
tieve reacties op ontvangen ouders herkennen de problematiek. Ook 
wij blijven hier in de lessen en activiteiten aandacht aan besteden. ik 
roep u ook op om, als er een vermoeden van (digitaal) pesten bestaat, 
contact op te nemen met de mentor. Samen kunnen we de (digitale) 
omgeving van de leerlingen zo veilig mogelijk houden.

Voor nu wens ik u allen een heel goede meivakantie toe.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord
Agenda

Debatwedstrijd
Zaterdag 8 april deden twee teams van de BSG mee aan de laatste 
debat- en retoricawedstrijd van de Debatunie. Het debuterende 
Lagerhuis+-team eindigde op een verdienstelijke zevende plaats. Op 
het onderdeel retorica greep ons team, bestaande uit niek en Roan, 
net naast het edelmetaal met een vierde plek. Wij feliciteren beide 
BSG-teams met hun prachtige prestaties!

Tim Hamaker, docent maatschappijleerBSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

  MEi
22 apr t/m 7 mei  meivakantie
 8 mei  start pilot 3 havo
 10 t/m 23 mei   CSe (eindexamen) mavo/vmbo-tl, havo,  

atheneum 1e tijdvak
 12 mei   aanvragen herkansing voorexamenklassen 

13.45 uur
 19 mei  herkansing Se-toetsen voorexamenklassen
 25 t/m 26 mei  vrije dagen i.v.m. Hemelvaartsdag

  jUNi
 2 juni  open podium brugklassen
 5 juni  vrije dag i.v.m. Pinksteren
 14 juni  bekendmaking normen CSe 1e tijdvak
 19 t/m 22 jun CSe 2e tijdvak
 28 jun  kennismaking nieuwe brugklassers
 30 jun  bekendmaking normen CSe 2e tijdvak

  jULi
 3 jul  diploma-uitreiking havo 16.00 uur
 4 jul  diploma-uitreiking atheneum 16.00 uur
 5 jul  diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl 16.00 uur
 10 t/m 14 jul  activiteitenweek 4
 12 jul   aanvragen herkansing voorexamenklassen 

12.00 uur
 13 jul  brugklasfeest op school
 14 jul  herkansing Se-toetsen voorexamenklassen
 18 jul  boeken inleveren iddink in gymzaal
 21 jul  rapporten ophalen bij mentor
 22 jul t/m 3 sept  zomervakantie

BSG op Facebook
Sinds begin april heeft de Berger Scholengemeenschap een  
officiële eigen Facebookpagina  
https//www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
Als u deze pagina bezoekt en op ‘vind-ik-leuk’ klikt, krijgt u regel-
matig het laatste nieuws op uw tijdlijn te zien. Binnen een week had 
de pagina al 300 ‘vind-ik-leuks’ en we hopen voor het einde van dit 
schooljaar de 1000 te bereiken. Helpt u ons mee?

https://www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
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Dinsdag 14 maart was er een tentoonstel-
ling van het populaire programma Krabbé 
zoekt Picasso. Docent handvaardigheid 
marjoke Deutekom had het keramiekwerk 
van klas H2F ingestuurd. De jury, en vooral 
jeroen Krabbé zelf, waren zeer enthousiast 
over het werk. De stukken hebben dan ook 
een speciale plek op de tijdelijke tentoon-
stelling gekregen. Bij de opening waren 
eva, izabella, elisa, esther en Suzanne uit 
H2F aanwezig en een zestal docenten van 

de BSG. Het was een bijzondere avond in 
Amsterdam vol mooie woorden over het 
creatieve werk van de leerlingen. ‘Als je zo 
jong bent en zulke prachtige kunst maakt, 
wat gaat daarvan worden? Héél veel! We 
vonden het briljant wat jullie gemaakt heb-
ben,’ aldus jeroen Krabbé. Bekijk het filmpje 
https//www.youtube.com/watch?v=65_Dt-
fg3m84

Michiel Boele van Hensbroek, mentor H2F

BSG in de cloud
Google Classroom is een digitale omgeving 
waarin leerkrachten en leerlingen moeite-
loos documenten kunnen uitwisselen en 
gelijktijdig kunnen bewerken. Samenwerken 
wordt op deze manier eenvoudig en docen-
ten beschikken over een goed middel om 
feedback te geven. Het is daarom logisch 
dat een groep docenten een aantal jaar ge-
leden al niet kon wachten om met Google 
Classroom aan de slag te gaan. Omdat alle 
documenten online worden opgeslagen (in 
de cloud), stelt een schoolbrede implemen-
tatie hoge eisen aan het netwerk van de 
school. Om die reden zijn afgelopen jaar 
ruim zestig draadloze accespoint bijge-
plaatst, waardoor er een draadloos netwerk 
is ontstaan met en goede dekking binnen 
de hele school. Om snel toegang te hebben 
tot de documenten is er een klassenset 
Chromebooks aangeschaft, die inmiddels in 

veel lessen wordt ingezet. Vanwege dit suc-
ces zullen er in de toekomst nog een aantal 
sets aangeschaft worden. een volgende 
grote stap wordt de overgang naar Office 

365, waarmee de bekende programma’s 
van microsoft ook via de cloud toegankelijk 
worden.
Jeroen Borsboom, plaatsvervangend rector

Bijzondere avond met Jeroen Krabbé

(Nep)nieuws
in het kader van het vak Onderzoek & 
Ontwikkeling (O&O) in 2 atheneum is een 
nieuwe lessenserie over het onderwerp 
nieuws aangeboden. De leerlingen hebben 
begrippen als media, bronnen en nepnieuws 
ontward, een eigen krantenabonnement 
gehad en een nieuwsdossier aangelegd over 
een actueel onderwerp. in de eindpresenta-
ties kwamen de mooiste reportages voorbij, 
waarin soms op slinkse wijze nepnieuws 
was verwerkt. Dat ierland uit de eu wil en 
aansluiting zoekt bij de VS klonk ineens heel 
geloofwaardig...
Jaco Mijnheer, docent O&O

Leerlingen richten 
Bergen in
Op verzoek van de gemeente Bergen heb-
ben vijf leerlingen uit 5 atheneum zich ge-
bogen over de nieuwe plattegrond van het 
centrum van het dorp Bergen. De gemeente 
vroeg zich af hoe de openbare ruimte tussen 
de geplande nieuwbouw het beste inge-
richt kan worden en wilde daarbij rekening 
houden met de visie van jongeren. Het was 
een levendig overleg waarin onze leerlingen 
zich bepaald niet op de vlakte hielden. We 
hopen dat dit de aanzet kan zijn tot verdere 
samenwerking, bijvoorbeeld in de vorm van 
een profielwerkstuk.
Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

https://www.youtube.com/watch?v=65_Dtfg3m84
https://www.youtube.com/watch?v=65_Dtfg3m84
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Zaterdag 8 april heeft het snowboardteam 
van de Berger Scholengemeenschap meege-
daan aan het nederlands scholierenkampi-
oenschap snowboarden. Het team bestond 
uit Olivier Voncken, Thijs Bakker, Timme 
Koster en Floortje Koster. De snowboarders 
moesten de eerste run erg aan de baan in 
Zoetermeer wennen. Zowel Thijs als Floortje 
wisten niet te finishen. Dit hebben ze allebei 
in de tweede run rechtgezet. De andere 
twee wisten hun tijd ook te verbeteren. Het 
eindresultaat mag er zijn! Het BSG-team is 
derde van nederland geworden. een hele 
knappe prestatie. Daarnaast is Floortje Kos-
ter uit 5 havo nederlands scholierenkampi-
oene geworden bij de dames. 

Annemiek Lagendijk,  
docent lichamelijke opvoeding

BSG wint 1e en 3e  
prijs snowboarden

Schoolhockey  
toernooi
Op vrijdag 7 april gingen we met elf meisjes 
uit de onderbouw vol goede moed van start 
in Castricum met het schoolhockeytoernooi 
voor de onderbouw. Helaas werd de eerste 
wedstrijd meteen verloren, wat natuurlijk 
erg jammer was. Gelukkig hadden we een 
fantastische keepster jess, die heel wat doel-
pogingen wist te keren. na een half uurtje 
rust hadden de meiden weer nieuwe energie 
opgedaan voor wedstrijd nummer twee. 
Deze keer tegen het murmellius Gymnasium, 
waar veel teamgenootjes van de club in het 
team speelden. een hele leuke pot, maar 
jammer genoeg weer geen winst. Gelukkig 
zorgde de laatste poulewedstrijd nog voor 
een positief sportief gevoel. Deze partij werd 
ruim gewonnen, met een paar supermooie 
goals. na nog een laatste wedstrijd, die 
helaas verloren werd, gingen we moe maar 
voldaan het weekend in. 

Sandra Natzijl,  
docent lichamelijke opvoeding

Eindexamen  
muziek
Voor de examenkandidaten van 4 
mavo/vmbo-tl en 5 havo was woens-
dag 5 april een belangrijke dag. Die 
dag deden zij hun examen muziek. net 
zoals voorgaande jaren was het niveau 
hoog en werden prachtige nummers 
gespeeld en gezongen voor een volle 
aula. De examenkandidaten uit 6 athe-
neum mochten donderdag 6 april op 
het podium van de aula hun gekozen 
nummers ten gehore brengen.
 
Klik hier voor filmpjes. 

https://www.facebook.com/pg/BergerScholengemeenschap/videos/?ref=page_internal
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MaS op de BSG
iedere leerling van de BSG loopt een maat-
schappelijke stage (maS). Het primaire doel 
van een maS is onze leerlingen tijdens hun 
schooltijd kennis te laten maken met de 
samenleving en daar een vrijwillige bijdrage 
aan te laten leveren. Ook komen onze jon-
geren in contact met bepaalde groepen in 
onze samenleving waar ze anders misschien 
niet zo snel mee in contact komen, zoals ge-
handicapten en ouderen. De stages variëren 
van de voedselbank (zie foto) tot zorginstel-
ling Scorlewald. Ook biedt woonzorglocatie 
Oudtburgh al geruime tijd waardevolle 
stageplaatsen. Bij dezen danken wij al onze 
stagebieders voor hun waardevolle stages, 
we hopen hier nog lange tijd gebruik van te 
mogen maken. 

Miranda Emmanouilidis, coördinator MaS

Pilot 3 havo 
 De start van de pilot in 3 havo komt 
steeds dichterbij. De leerlingen zijn er 
klaar voor ze hebben een profielkeuze 
gemaakt en cijfers verbeterd middels 
een herkansing. in de activiteitenweek 
krijgen de leerlingen voorlichting over 
de verschillende projecten die ze kunnen 
gaan volgen. Ze kiezen er uiteindelijk 
twee van uit. Hieronder alvast een korte 
beschrijving. 
Ondernemen - Tijdens het project van 
economie gaan de leerlingen een eigen 
ondernemingsplan schrijven. Leerlingen 
gaan onderzoek doen naar hoe dit in 
zijn werk gaat, wat ze allemaal moeten 
weten, hoe ze een logo kunnen ontwer-
pen en hoe ze goed een plan kunnen 
presenteren.
VVV-gids Bergen – Leerlingen maken 
gezamenlijk een gids met bezienswaar-
digheden en activiteiten die te vinden 
zijn in en rond Bergen. Ze schrijven de 
gids in verschillende talen en maken hem 
aantrekkelijk voor toeristen.
De magie van de wereld om ons heen - 
Leerlingen gaan aan de slag met expe-
rimenten die je kunt doen met eenvou-
dige materialen uit het dagelijks leven. 
Ze gaan ze uitvoeren en geschikt maken 
om uit te voeren op een basisschool met 
leerlingen van groep 8.
marokko - in dit project leren de leerlin-
gen over het ontstaan van marokko, de 
klimaten, welvaart en bevolkingsopbouw. 
naast de historische en aardrijkskundige 
onderwerpen staan ze ook stil bij de 
invloed van marokko op nederland.
natuurkundige miniprojecten – in dit 
project komen allerlei deelprojecten aan 
bod die variëren van sterrenkunde tot 
waterraketten bouwen, weersvoorspel-
lingen maken en schakelingen bouwen.
 
Het docententeam heeft er zin in en 
de leerlingen kijken ernaar uit om een 
aantal vakken te mogen laten vallen. We 
houden u op de hoogte over de uitkom-
sten van deze pilot en hopen dat het 
ook volgend jaar een vervolg zal krijgen. 
We houden ons daarnaast aanbevolen 
voor suggesties van u als ouders om het 
geheel nog verder te verbeteren.

Nancy Romp, afdelingsleider havo

Pop-up museum 
De Berger Scholengemeenschap werd tij-
dens de nationale museumweek begin april 
tijdelijk een museum! Op uitnodiging van 
de nederlandse museumvereniging werkten 
Kranenburghs Studio C en de BSG opnieuw 
samen in een bijzondere pop-up tentoon-
stelling. 

in aanloop naar de museumweek kregen 
BSG-leerlingen de unieke kans te grasduinen 
in de collecties van Kranenburgh. Tijdens 
hun speurtocht naar ‘ons echte goud’ kozen 
ze vijftien werken uit waarin de naderende 
zomer voelbaar is. De selectie heeft ook 

een bitter randje zo is het geselecteerde 
schilderij De Dodendans van Hans van 
Draanen (1931-1987) even feestelijk als 
onheilspellend.
De leerlingen richtten de tentoonstelling 
in het schoolgebouw zelf in. er was veel 
media aandacht voor ons pop-up museum, 
van radio interviews bij o.a. KRO-nCRV 
tot een artikel in het landelijke dagblad 
metro http//www.metronieuws.nl/nieuws/
extra/2017/04/pop-up-museumweek-van-
scholieren-kunstenaarsdorp

Frans Rol, cultuurcoördinator 

http://www.metronieuws.nl/nieuws/extra/2017/04/pop-up-museumweek-van-scholieren-kunstenaarsdorp
http://www.metronieuws.nl/nieuws/extra/2017/04/pop-up-museumweek-van-scholieren-kunstenaarsdorp
http://www.metronieuws.nl/nieuws/extra/2017/04/pop-up-museumweek-van-scholieren-kunstenaarsdorp


Van zaterdag 18 tot donderdag 23 maart 
deed ik mee met een uitwisseling met 
Franse scholieren uit Châteaulin (Bretagne). 
Zaterdag kwamen de Fransen in nederland 
aan en tot maandag was het familietijd. Wij 
zijn naar Den Haag geweest en hebben 
daar madurodam bezocht en het Binnenhof 
bezocht.
maandag moesten we naar school om proef-
jes met zand en water te doen. iedereen 
deed deze proefjes met zijn eigen uitwis-
selingsstudent. Later die dag zijn we naar 
museum Kranenburgh geweest. We hebben 
toen een opdracht gedaan. iedereen kreeg 
een plaatje en daar moest je een bijpassend 
schilderij bij zoeken. Vervolgens hebben 
we zelf nog een ontwerp van een schilderij 
gemaakt. in de avond aten we met de hele 
groep bij restaurant Breekers.
Dinsdag zijn we naar het Scheepvaartmu-

Uitwisseling met Frankrijk
seum in Amsterdam geweest en hebben 
we ook nog een wandeling gemaakt door 
de stad. in de middag kregen we wat vrije 
tijd, waarin we hebben meegedaan aan een 
flashmob.
Woensdag hebben we met onze student 
aan een presentatie gewerkt die we later 
presenteerden voor de 2-mavoklassen. We 
moesten met deze presentaties laten zien 
waarom deze kinderen ook mee zouden 
moeten doen aan de uitwisseling volgend 
jaar. ‘s Avonds hebben we met z’n allen 
gegeten bij een leerling thuis. Donderdag 
gingen de Fransen jammer genoeg al weer 
naar huis.
We hebben een hele leuke week met elkaar 
gehad! ik heb heel veel zin om naar Frankrijk 
te gaan in mei!
 
Brecht Bakker, leerling 3 mavo/vmbo-tl 
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Eindexamens 2017
Op woensdag 10 mei bijten de eindexamen-
kandidaten van havo en atheneum om half 
2 de spits af van het eindexamen van 2017 
voor respectievelijk scheikunde en nederlands. 
in de voorbereiding op de examens is door 
veel mensen binnen onze school al het nodige 
werk verricht om de examens in goede banen 
te leiden. Dat laatste is bepaald geen sinecure 
als je althans de berichtgeving van het LAKS 
(Landelijk Aktie Komitee Scholieren) moet 
geloven. Op de tiende dag van het examen 
in 2016 kwam om 17.20 uur bij het LAKS de 
tweehonderduizendste klacht binnen. nog 
nooit dienden zoveel leerlingen een klacht in. 
Hoewel de meeste klachten zich richtten op 
de inhoud van de examens, bleven de scholen 
zelf ook niet verschoond. Het LAKS weet 
zich ondersteund door de Onderwijsinspectie, 
wanneer het melding maakt van het feit dat 
scholen een ‘hoop onnodige fouten maken’ 
en ‘onzorgvuldig handelen’ in de voorberei-
ding en bij de uitvoering van de examens. 
Zo zijn in 2016 meer dan 1300 examens en 
rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig 
verklaard door de inspectie. in het besef dat 
in bijna alle gevallen de examenkandidaten 
in deze situaties de dupe zijn, zullen wij ons 
uiterste best doen om er voor te zorgen dat 
onze leerlingen ook dit jaar ‘ongestoord’ hun 
examens kunnen doen. 
Marcel Santee, eindexamensecretaris

Magister 
De BSG maakt voor de leerlingadministra-
tie gebruik van het onlinepakket magis-
ter. magister en de BSG doen er alles aan 
om misbruik van data die in magister zijn 
opgeslagen te voorkomen. u kunt zelf ook 
maatregelen treffen om onrechtmatig gebruik 
van magister en andere onlinediensten te 
voorkomen.  
Hier volgen een aantal tips voor veilig ge-
bruik van magister via een mobiele telefoon 
1. Rust de telefoon uit met een toegangscode, 
fingerprintscan of patroon. 
2. installeer functionaliteit om in geval van 
diefstal of verlies het mobiele apparaat op 
afstand te kunnen blokkeren of wissen. 
3. Gebruik de vinkbox ‘ingelogd blijven’ in de 
mobiele browser niet. 
meld verlies of diefstal van uw mobiele ap-
paraat, of vermoedens van misbruik, direct 
aan de BSG. indien nodig nemen wij extra 
maatregelen om uw gegevens te beschermen.
Systeembeheer en administratie BSG

Vince Smit  
1999–2017
Dinsdag 4 april jl. bereikte ons het droe-
vige bericht dat onze oud-leerling Vince 
Smit is overleden. Vince deed vorig 
schooljaar eindexamen mavo/vmbo-tl, 
hij was leerling in klas T4A. 

Vrijdag 7 april heeft een groep  
collega’s van de BSG in het bijzijn van 
zijn oud-klasgenoten afscheid genomen 
van Vince en hem in Schoorl uitge-
zwaaid. 

Vince, rust zacht. 
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Filmproject  
voor Nederlands
‘Het verhaal en je fantasie, dat is wat jullie 
nodig hebben voor deze opdracht.’ Dat is 
eigenlijk het enige wat ons werd verteld. een 
leuke en aparte opdracht, voor een vak als 
nederlands. Voor deze opdracht hebben we 
een verhaal moeten analyseren en daarmee 
moesten we het doen.
ja, ik denk dat leuk en apart wel een goede 
verwoording is. een schilderij, een ver-
haal, een brief, alles mocht. nou was een 
film maken natuurlijk ook wel een heel leuk 
idee! en wat is nou nog leuker en gezelliger 
dan dat met de hele klas te doen? 
We hadden dus een idee en we hadden 
alleen nog een locatie nodig… Het was even 
zoeken, maar uiteindelijk hebben we een 
mooie locatie gevonden waar we de film 
hebben kunnen opnemen. ik denk dat we 
wel kunnen zeggen dat we een topresultaat 
hebben behaald als klas. en dat we heel 
trots kunnen zijn. Want ondanks de grote 
groep hebben we toch een mooie film kun-
nen presenteren en daar zijn wij als klas niet 
alleen blij om, maar ik denk dat ik vanuit 
de docent best mag zeggen dat ook zij heel 
trots is.
We willen graag als groep de eigenaar van 
Steffs in Bergen heel erg bedanken, dat we 
hier de kans kregen om te filmen, maar ook 
voor zijn geduld met ons.

Feline van den Berg,  
leerling 3 mavo/vmbo-tl

Leve de Leeskring
Vroeg in de ochtend werden we verwacht 
bij inHolland, in de Rabobankzaal. Daar 
kregen we een cursus ‘een leeskring orga-
niseren.’
We kregen eerst een ‘waarom en wat gaan 
we doen’- speech. Daarna deden we een 
voorstelrondje met een aantal hbo’ers in ons 
groepje, eva, Kimberly en nikki. Het spel-
letje werd uitgelegd, dat je vragen over je 
boek moest beantwoorden en na een tijdje 
spelen werd er een ander spel van gemaakt. 
Dat was dat je zelf vragen moest stellen en 
daarover praten.
De vragen vroegen wel wat denkwerk, 
maar daardoor werd het wel leuker. Door 
mee te doen en zelf dingen te vragen had 
je wat meer vrijheid.  De vragen waren 
bijvoorbeeld of je bepaalde stukken moeilijk 
vond, en dan kon je vragen hoe en waar. en 
hoeveel tijd er verstreek in een boek. Dat 

zijn vragen die je niet meteen kan beant-
woorden maar die wel leuk zijn om te weten 
en om over na te denken. je onderzocht je 
verhaal nog een keer.
Daarna gingen we naar de BSG. Daar wer-
den we opnieuw in groepjes gezet maar dan 
met anderen. ik zat met Alano. en samen 
moesten we een groepje van een brugklas 
begeleiden en zelf het spel met ze doen. na-
tuurlijk was er als back-up een hbo-student 
erbij. We speelden de spelletjes met plezier 
en we probeerden ze zover te krijgen dat 
ze wat meer gingen antwoorden dan alleen 
maar ‘ja’ of ‘nee’.
ik hoop dat het volgend jaar weer gaat 
gebeuren, want het is wel heel leuk om mee 
te maken.

Rosa Kilian, 
leerling 4 mavo/vmbo-tl

Jurken in etalage
Zondag  12 maart heeft eigenaresse Barbara 
Bontje van winkelgroep Tally Ho de jaarlijkse 
Tentoonstellingsdag bezocht. Zij was weder-
om zeer onder de indruk van alle outfits die 
op de catwalk werden getoond. uiteindelijk 
heeft zij zes creaties van BSG-leerlingen 
geselecteerd om getoond te worden in de 
etalage van de winkel in Bergen. een hele 
eer voor onze leerlingen!

De normering voor de cijfers van de afge-
lopen afnameperiode van de rekentoets 
(maart 2017) worden woensdag 19 april 
bekend gemaakt. De cijfers zullen dan 
zo spoedig mogelijk op magister worden 
ingevoerd. 
De laatste kans voor examenleerlingen om  

Debatwedstrijd mavo

eind maart hebben zes leerlingen uit 3 mavo/vmbo-tl meegedaan aan het nK debatteren 
in Purmerend. De meiden hebben hun best gedaan en een 20e plek behaald. Komend 
schooljaar willen ze graag weer meedoen!

de rekentoets te herkansen is in de periode 
mei/juni 2017 op de volgende data:
 

- woensdag 24 mei voor atheneumleerlingen; 
-  maandag 29 mei t/m vrijdag 9 juni voor 

havo- en mavo/vmbo-tl-leerlingen.

Lieke Ruijgrok & Jacqueline Caenen,  
coördinatoren rekentoets

Rekentoets
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Dit schooljaar heeft de BSG met drie scholen 
uit verschillende landen een uitwisselings-
project. De landen zijn Frankrijk, Polen en 
Kroatië. 

Frankrijk 
Dit schooljaar is er voor de tweede keer een 
uitwisseling met het Lycée jean moulin uit 
het pittoreske Châteaulin voor gemotiveerde 
leerlingen uit de klassen van 3-mavo/vmbo-
tl. Deze uitwisseling staat in het kader van 
duurzame samenleving en wereldburger-
schap. Voor en tijdens deze uitwisseling 
werken de leerlingen aan het vergroten 
van hun ‹duurzaamheidsbewustzijn›. Beide 
scholen zijn gesitueerd dicht bij de kust in 
een kwetsbare omgeving duinen, die onder 
andere worden gebruikt voor waterwinning. 
een van de hoofddoelen van deze uitwis-
seling is het bewerkstelligen van duurzame 

gedragsveranderingen bij de leerlingen van 
beide scholen. De uitwisseling wordt gelinkt 
aan de vakken aardrijkskunde en biologie. er 
wordt bijvoorbeeld gekeken naar de ecologi-
sche watervoetafdruk van de leerlingen.
De Franse leerlingen zijn inmiddels op be-
zoek geweest bij de BSG. in mei gaan wij op 
bezoek bij de Franse school. 

Polen en Kroatië 
Gemotiveerde leerlingen uit 4 havo en vwo 
hebben zich aan kunnen melden voor de 
uitwisselingen met Kroatië en Polen. 
We hebben net de Kroatische leerlingen uit-
gezwaaid, na een succesvolle uitwisselings-
week. Begin maart hebben wij een bezoek 
gebracht aan Zagreb. De leerlingen hebben 
culturele uitstapjes gemaakt en presentaties 
gegeven. 
De uitwisseling met Polen is als vanouds. 
nederlandse en Poolse leerlingen werken 
tijdens de uitwisselingsweken in groepjes 

Uitwisseling  
met Kroatië 
elk jaar organiseert de BSG uitwisselin-
gen naar Polen, Kroatië (4 havo/vwo) en 
Frankrijk (3 mavo/vmbo-tl). mijn voorkeur 
ging uit naar Kroatië, omdat ik via mijn 
broer veel mensen van het vorige jaar heb 
leren kennen en die wilde ik graag nog een 
keer zien. De heenweg met het vliegtuig 
verliep soepel. Op Schiphol stond bijna 
geen rij en we konden snel de boardingpass 
halen en door de douane heen, waardoor 
we wat tijd hadden voor de winkels op het 
vliegveld. Aangekomen op het vliegveld in 
Kroatië hadden we al snel onze bagage en 
zijn we met de bus naar het busstation ge-
gaan waar onze uitwisselingsstudenten op 
ons aan het wachten waren. Toen we aan 
elkaar voorgesteld waren, is iedereen naar 
hun huis gegaan.
De week bestond uit vroeg opstaan en naar 
de school gaan, waar men een programma 
voor ons had geregeld. De studenten regel-
den zelf het avondprogramma, waar wij zelf 
ook zeggenschap in hadden. We hebben 
musea bezocht, over de straten van Zagreb 
gezworven, de beste taarten en pannenkoe-
ken gegeten, een berg beklommen waar we 
een ontzettend mooie skyline met zonson-
dergang te zien kregen en gewinkeld in een 
ongelooflijk groot winkelcentrum.
mijn gastgezin was heel gastvrij en ik 
voelde me snel helemaal thuis. De ervaring 
is er eentje om zeker niet te vergeten en ik 
ben nu al aan het kijken of ik in de zomer-
vakantie niet gewoon nog een keer kan 
gaan, want voor zo’n mooie stad heb je 
zeker meer dan vijf dagen nodig.

Feline Kaaij, leerling 4 atheneum

Zondag 19 maart gaf kunstenaar Leoniek 
Bontje een masterclass op de Berger Scho-
lengemeenschap. Leoniek heeft een unieke 
manier van werken. Ze maakt portretten en 
objecten met draad. Ze maakt werk voor 
verschillende modebladen en tijdschriften en 
haar werk is regelmatig te zien in musea en 
galeries. Onlangs waren haar kunstwerken 
nog te bewonderen in museum Kranen-
burgh tijdens de tentoonstelling met andere 

Internationalisering 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 
presentatie afgesloten. De voorbereiding 
voor deze uitwisseling wordt gedeeltelijk 
uitgevoerd in de lessen maatschappijleer.
Verder zijn er voor alle projecten culturele 
uitstapjes en worden er lessen gevolgd sa-
men met de partnerleerlingen. De BSG-leer-
lingen zijn inmiddels in Polen geweest en wij 
zullen de Poolse leerlingen in juni ontvangen.

Carla Veldman & Eugène van Stralen, 
coördinatoren internationalisering

Workshop Leoniek Bontje
ogen. Voor deelname aan de masterclass 
maakten de leerlingen een foto van zichzelf 
mooi en lelijk of blij en verdrietig of samen 
met een geliefde of een held(in). Tijdens de 
masterclass gingen de leerlingen samen met 
Leoniek dit tweeluik op doek naaien. Ziehier 
het prachtige resultaat van deze workshop!

Thijs Oudshoorn, 
docent kunst algemeen


