
 

 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

 

 

Bergen NH, juni 2018 

 

Briefnummer: pbmm/aj/1718536 

Betreft: eindejaarsinformatie 

        

        

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dit is een belangrijke brief. Lees hem goed door! Het gaat over de volgende onderwerpen: 

 

1.    aanmelden voor de herkansingen vrijdag  6 juli t/m woensdag 11 juli voor 13.45 uur via Magister; 

2.    de herkansingen zijn op vrijdag 13 juli; 

3.    mentor-spreekuur op vrijdag 13 juli; 

4.    inleveren van je boeken op dinsdag 17 juli;  

5.    boeken door de school aangeschaft inleveren uiterlijk vrijdag 6 juli; 

6.    inleveren van mediatheekmaterialen uiterlijk vrijdag 6 juli; 

7.    bestellen van je boeken voor volgend jaar; 

8.    ophalen van je rapport op vrijdag 20 juli; 

9.    aanvang nieuwe schooljaar maandag 3 september; 

10. reserveren stalling en/of oplaadkluis elektrische fiets. 

11. reserveren scooterstalling 

 

Aanmelden voor de herkansingen bovenbouw 

Van vrijdag 6 juli t/m woensdag 11 juli voor 13.45 uur kun je je aanmelden voor de herkansingen SE-toetsen via 

Magister. Aanmeldingen na woensdag 11 juli 13.45 uur worden niet meer verwerkt.  

Alle herkansingen zijn op vrijdag 13 juli het 2e en 3e lesuur. 

(zie schema via roosterwebsite). 

 

Mentor-spreekuur 

Op vrijdag 13 juli is er een facultatief spreekuur met je mentor. Als je je mentor nog wilt spreken of je nog niet 

ontvangen proefwerken wilt ophalen kan dat op dit moment. 1e en 2e klassen het 3e uur en 4e en 5e klassen het 4e uur 

(het schema staat op de roosterwebsite). 

 

Boeken inleveren  

Je levert je boeken van Iddink in op dinsdag 17 juli volgens onderstaand schema in de rechter gymzaal. 

 

Eindexamenklassen:       Onderbouw 

* 08.30 – 08.45 uur  4 vmbo economie     * 10.20 – 10.30 uur  1 vmbo  

* 08.45 – 09.05 uur 4 vmbo overig sectoren   * 10.30 – 10.40 uur 1 vwo 

* 09.05 – 09.15 uur 5 havo E&M klas H5E   * 10.40 – 10.50 uur 1 havo klas H1E 

* 09.15 – 09.25 uur  5 havo E&M klas H5F   * 10.50 – 11.00 uur 1 havo klas H1F 

* 09.25 – 09.40 uur 5 havo E&M klas H5H   * 11.00 – 11.15 uur 2 vwo klas A2Y en A2X 

* 09.40 – 09.50 uur 5 havo N&T     * 11.15 – 11.25 uur 2 vwo klas A2Z 

* 09.40 – 09.50 uur  5 havo N&G    * 11.25 – 11.35 uur 2 havo klas H2E 

* 09.40 – 09.50 uur 5 havo C&M    * 11.35 – 11.45 uur 2 havo klas H2F 

* 09.50 – 10.05 uur 6 vwo C&M     * 11.45 – 11.55 uur 2 vmbo klas T2A 

* 09.50 – 10.05 uur  6 vwo E&M     * 11.55 – 12.05 uur 2 vmbo klas T2B 

* 10.05 – 10.20 uur 6 vwo N&G     * 12.05 – 12.35 uur PAUZE  

* 10.05 – 10.20 uur 6 vwo N&T     * 13.00 – 13.10 uur 3 havo klas H3E 

          * 13.10 – 13.20 uur 3 havo klas H3F 

          * 13.20 – 13.35 uur 3 havo klas H3G  

          * 13.35 – 13.45 uur 3 vwo klas A3X 

          * 13.45 – 14.00 uur 3 vwo klas A3Y 

 

 

 



Bovenbouw  vmbo en havo      Bovenbouw  vwo 
* 12.35 – 12.45 uur  3 vmbo landbouw/techniek  * 14.50 – 15.00 uur 4 vwo E&M 

* 12.35 – 12.45 uur  3 vmbo zorg&welzijn   * 14.50 – 15.00 uur 4 vwo C&M   

* 12.45 – 13.00 uur  3 vmbo economie    * 15.00 – 15.10 uur 4 vwo N&G  

* 14.00 – 14.10 uur  4 havo N&T     * 15.10 – 15.20 uur 4 vwo N&T  

* 14.00 – 14.10 uur  4 havo C&M    * 15.20 – 15.30 uur 5 vwo N&T    

* 14.10 – 14.20 uur  4 havo N&G    * 15.20 – 15.30 uur 5 vwo C&M 

* 14.20 – 14.35 uur  4 havo E&M klas H4E   * 15.30 – 15.45 uur 5 vwo E&M 

* 14.35 – 14.50 uur  4 havo E&M klas H4F en H4G  * 15.30 – 15.45 uur 5 vwo N&G 

             

 

Begin juli krijg je van de firma Iddink een mail met je inleverformulier waarop alle boeken van de firma Iddink 

vermeld staan die je moet inleveren.. In deze mail staan ook de juiste tijd en de inleverlocatie.  

Boeken die niet op deze lijst staan, moet/kun je inleveren bij de mediatheek. 

Ook wordt in de mail van Iddink beschreven hoe je het boekenpakket moet aanleveren op school.  

Je hebt het inleverformulier nodig om je boeken te kunnen inleveren. Deze boeken worden ingenomen door 

medewerkers van de firma Iddink volgens het schema. 

 

Er zijn ook boeken door de school aangeschaft (boekenfondsboeken) 

zoals werkboeken, examenbundels, katernen (geschiedenis), samengevat (natuur- en scheikunde), e.d. 

Alle boeken die een barcode van de BSG hebben en examenbundels e.d. die niet op de lijst van Iddink staan, moet je 

inleveren bij de mediatheek uiterlijk vrijdag 6 juli 2018! 

Alle andere boeken (zie de lijst van Iddink), lever je in de rechter gymzaal in op het tijdstip van het inleverschema 

hierboven bij één van de medewerkers van Iddink.  

Boeken die niet meer bruikbaar zijn en/of niet op tijd zijn ingeleverd, worden in rekening gebracht. Kun je zelf niet 

komen op de vermelde tijd dinsdag 17 juli laat dan je boeken door iemand anders inleveren.  

Op een andere dag of een andere tijd inleveren is niet mogelijk! 

 

Inleveren van mediatheekmaterialen  

Alle materialen (óók de boekenfondsboeken) zijn tot uiterlijk vrijdag 6 juli 2018 uitgeleend.  

Dinsdag 17 juli is de uiterste inleverdatum (met boete) van alle materialen. Vrijdag 20 juli van 8.15 uur tot 10.00 uur 

is de allerlaatste gelegenheid om nog openstaande boetes te betalen.  

Materialen niet ingeleverd of boetes niet betaald, betekent géén overgangsrapport!  

Kijk op de lijst in de hal, op ‘Mijn Auraspace’ (via de webcatalogus: http://aura.berger-sg.nl/auraic.aspx ) of vraag in 

de mediatheek of je nog iets moet inleveren en/of betalen. 

 

Het bestellen van je boeken voor volgend jaar 

Bij de mail van Iddink zit ook de bestelinformatie. Lees deze goed door, er staat belangrijke informatie in. 

Je vindt hierin ook de juiste schoolcode voor je boekenlijst. Bestel op tijd d.w.z. vóór maandag 23 juli 2018. 

Het boekenpakket wordt bij je thuisbezorgd. 

 

Rapport ophalen  

Op vrijdag 20 juli ga je tussen 10.00 uur en 10.45 uur naar je mentor om je rapport op te halen 

(zie schema via roosterwebsite). 

 

Aanvang nieuwe schooljaar 

Het nieuwe schooljaar begint op maandag 3 september. Wanneer je maandag verwacht wordt, kun je nakijken op een 

schema dat later volgt; kijk daarvoor op de roosterwebsite. Dinsdag 4 september beginnen de lessen volgens rooster. 

 

Reserveren stalling en/of oplaadkluis elektrische fiets 

Leerlingen die volgend schooljaar met een elektrische fiets naar school komen, kunnen een speciale fietsplek 

reserveren. We proberen dan te zorgen voor een afdak en wat extra ruimte, omdat elektrische fietsen kwetsbare 

onderdelen bevatten. Wie voor het begin van het nieuwe schooljaar geen speciale fietsplek reserveert, kan daar later 

geen aanspraak op maken. 

Voor het opladen van afneembare accu’s komen speciale kluisjes. Zo’n kluisje is voorzien van een oplaadpunt en 

kan verder dienst doen als een gewone kluis. De huur van zo’n kluis bedraagt €14,- per jaar. 

Wil je een fietsplek of oplaadkluis reserveren, stuur dan voor 19 juli een mail naar dronkert.w@berger-sg.nl  

De aantallen zijn beperkt. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 
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Reserveren scooterstalling 

Met ingang van volgend schooljaar creëert de school meer ruimte om te pauzeren op het schoolplein voor de 

hoofdingang. Dat betekent dat er voor scooters (of brommers) beperkte ruimte overblijft. Daarom is besloten dat 

leerlingen die in de postcodegebieden 1861 en 1862 wonen geen aanspraak kunnen maken op een parkeervak voor 

hun scooter (of brommer). Een plaats is te reserveren door uiterlijk 6 juli een aanvraag te sturen naar 

dronkert.w@berger-sg.nl. Ook deze aanvragen worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. 

 

 

Alvast een prettige vakantie! 

 

M. Meeter (administratie)  

P. Baas (roostermaker)  
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