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Voorwoord

Geachte ouders en verzorgers van onze
leerlingen,
Ik heb me nog niet formeel aan u
voorgesteld, dus deze editie van de BSGberichten lijkt een uitgelezen moment.
Sinds ruim een maand ben ik rector van
deze prachtige, levendige school. Voor
die tijd was ik rector op het relatief
nieuwe Cygnus Gymnasium, waar ik vanaf 2008 pionierde met de
toenmalige schoolleiding en bevlogen personeelsleden. In het onderwijs beweeg ik me nu alweer 28 jaar: als docente Nederlands, coach,
afdelingsleider, conrector en rector.
Het is het makkelijkst om te zeggen dat ik het beste uit leerlingen wil
halen en dat er niets mooier is dan het onderwijs, maar een genuanceerder beeld is wat mij betreft dat er ook niets weerbarstiger is dan
de onderwijswereld en de mensen die zich daarin bewegen. Ik heb
grote bewondering voor iedereen die zich met hart en ziel inzet voor
leerlingen, voor kinderen. Juist het feit dat alle leerlingen anders
zijn, met daarnaast alle ingewikkelde fases die leerlingen doormaken,
voordat de mist weer een beetje optrekt, vind ik aantrekkelijk.
De Berger Scholengemeenschap en met name de nieuwe BSG speelt
in op de behoeften van individuele leerlingen. De school heeft de
moed gevonden om een dergelijke ingrijpende vernieuwing met
het hele team, leerlingen en ouders te ontwikkelen en in te voeren
en inmiddels werkt het door in het merendeel van de leerjaren. De
komende tijd staan we stil bij de effecten de veranderingen die zijn
ingezet. Wat gaat goed, wat kan beter, wat stellen we bij, waar willen we meer van?

Een voorbeeld van het nadenken over en werken met vernieuwende
functionele onderwijsmethodes zag ik op de ouderklankbordavond
van 27 januari. Hier was het onderwerp toetsing, en dan vooral:
hoe kunnen we op een andere manier met kennisvergaring, toetsing
en cijfers omgaan? Hoe bereik je dat leerlingen niet alleen voor een
cijfer werken, maar daadwerkelijk de stof beheersen? Docent
geschiedenis Thijs Oudshoorn legde in zijn presentatie die avond een
en ander uit over formatief handelen en besprak de betekenis van
deze manier van werken voor docenten en leerlingen. Ouders reageerden enthousiast. Een aantal docenten in onze school heeft zich
al geschoold in deze discipline en werkt met deze methode – iets om
de komende tijd verder te ontwikkelen met meer docenten. Duidelijk
is dat onze school een sprong vooruit maakt en dat ontwikkeling
van docenten ten goede komt aan de ontwikkeling van leerlingen.

Dinsdagavond 28 januari mocht ik aanschuiven bij het jaarlijkse
diner dat brugklassers voor ouders en andere familieleden maken bij
’t Sluisje: in alle opzichten een bijzondere ervaring. De ambiance was
stijlvol en gezellig en de leerlingen dienden moeiteloos een buitengewoon smakelijk driegangenmenu op, alsof ze nooit anders hadden
gedaan. Mentor Jan Bakker liet het proces van die dag zien met
foto’s en filmpjes en leerlingen lichtten hun activiteiten toe tot in
detail. De betrokkenheid van alle restaurantmedewerkers, de mentor
en hulpmentor was opvallend.
Kortom, er gebeurt veel op deze school en ik zie veel mooie dingen.
Ik verheug me op alles wat nog komen gaat. Tot spoedig ziens!
Renée Kloos,
rector

Open Dag
De begeleiding van de leerlingen uit groep 8 bij het maken van een
goede schoolkeuze voor volgend schooljaar is vroeg begonnen, al
voor de herfstvakantie. Alle leerlingen groep 8 van onze basisscholen
ontvingen de Bruggerkranten. De BSG wil elke leerling op de basisschool laten weten wat voor school we zijn, zodat elke leerling een
middelbare school kiest waar hij/zij zich thuis voelt en zichzelf kan zijn.
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Lees verder op pagina 2

AGENDA
 e complete agenda voor dit schooljaar
D
is te vinden op
www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda

BSG op Facebook
en Instagram
De Berger Scholengemeenschap heeft een officiële eigen
Facebookpagina
www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
Als u deze pagina bezoekt en op ‘vind-ik-leuk’ klikt,
krijgt u dagelijks het laatste nieuws op uw tijdlijn te zien.
De BSG is ook actief op Instagram als
@bergerscholengemeenschap. Volgt u ons al?
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Presentaties
profielwerkstukken
Donderdag 12 december jl. vonden de
presentaties van de profielwerkstukken van
6 atheneum plaats. Op verschillende locaties
in de C-vleugel werden in drie rondes van
dertig minuten per ronde twee profielwerkstukken gepresenteerd. Voor een divers
publiek, bestaande uit familieleden, vrienden,
docenten en vijfdeklassers presenteerden de
leerlingen enthousiast en veelal zeer deskundig de door hen verrichte onderzoeken
naar thema’s die varieerden van moderne
slavernij, influencer marketing, chartaal geld,
taalbadmethodes, eenzaamheid onder ouderen, stress onder leerlingen, uitbreiding van
Schiphol in zee tot globalisering, hoe hiphop
mode beïnvloedt, melatonine, strafmaatbepaling, de invloed van skitoerisme op de natuur en het milieu en gamedesign. Kortom:
de interessante presentaties binnen een
omlijsting van een goede sfeer maakten van
deze presentatieavond van de profielwerkstukken atheneum een zeer geslaagde avond.
Woensdag 5 februari is de presentatieavond
profielwerkstukken havo en dinsdag 3 maart
vindt tot slot de presentatieavond profielwerkstukken plaats voor de examenkandidaten mavo/vmbo-tl.
Eva van Leeuwen-ten Have,
afdelingsleider atheneum
den waarop we samenwerken met leerlingen
en docenten. Ouders ontmoeten meerdere
keren een leerling en een docent, zijn in
We informeren leerkrachten van groep 8 dat gesprek over allerlei onderwerpen van de
BSG: sport, BSG-uren, coaching, opstromen,
we op de BSG leerlingen stimuleren meer
stapelen van diploma’s, kunst, bèta onderte volgen dan het gewone lesprogramma.
wijs, digitaal onderwijs, gepersonaliseerd
We bieden maatwerk, dat leerlingen naast
leren, mentoraat, etc.
het basisrooster BSG-uren kiezen. De vele
Vrijdag 7 februari is het sluitstuk van de
leerlingmiddagen op woensdagmiddagen
werving, dan is de open dag. Leerlingen
worden goed bezocht. Tot eind februari
en
ouders kunnen onze school echt ‘in
kunnen leerlingen een workshop kiezen uit
actie’ zien. Het is altijd heel gezellig, er zijn
de thema’s Kunst, Wereld, Science en Kunst.
docenten, ouders én leerlingen aanwezig om
Ook vele basisscholen zijn met heel groep 8
alle vragen te beantwoorden. Bij veel vakken
langs geweest tijdens een leerlingochtend.
kunnen leerlingen dingen doen. Leerlingen
Voor ouders van groep 8 organiseert de BSG
en ouders kunnen op eigen gelegenheid de
ontmoetingsavonden. Dit zijn mooie avonschool bekijken. Ook zijn er rondleidingen
door brugklassers. De BSG kan van dichtbij
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum
bekeken worden.
Naast alle activiteiten op school zijn brugklasleerlingen met een docent van de BSG
op hun oude basisschool geweest om de
BSG te presenteren aan groep 8. Niet om te
Vervolg van pagina 1
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Open Dag

BSG

vertellen dat de BSG de beste school is om
te kiezen (al vinden leerlingen dat vaak wel
J), maar om te vertellen wat we doen en
hoe we het doen op de BSG, zodat leerlingen goed kunnen vergelijken met andere
scholen die er te kiezen zijn. Zo kunnen leerlingen van groep 8 een goede keuze maken
voor een school die echt bij ze past.
De open dag is een mooi spektakel, waarop
de BSG zich van haar sterkste kant laat zien.
Vakpresentaties in alle lokalen en leerlingen en docenten werken samen om de
leerlingen van groep 8 goed te informeren.
Brugklasleerlingen geven rondleidingen en
in veel vaklokalen zullen BSG-leerlingen
aanwezig zijn.
De aanmeldingsdagen zijn op maandag 2,
dinsdag 3 en woensdag 4 maart.
In maart weten we wie onze nieuwe bruggers zijn, we kijken naar ze uit.
Renate IJpelaan,
afdelingsleider brugklassen
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Debattraining
voor beginners en
gevorderden
Op dinsdag 17 december kwamen trainers
van de Debatunie een workshop verzorgen
aan een aantal leerlingen van de BSG. Deze
middag kregen de enthousiaste aanmelders
de fijne kneepjes van het debat aangeleerd.
Ook was er een groep leerlingen die namens
het mavo/vmbo-tl deelnam die tot het team
behoorden dat het afgelopen schooljaar de
titel Nederlands kampioen debatteren werd.
Deze leerlingen namen dan ook al veel
waardevolle ervaring mee naar de workshop.
Tijdens deze debatworkshop maakten de
leerlingen zonder ervaring op een laagdrempelige en enthousiasmerende manier kennis
met debatteren. Onder begeleiding van een
ervaren debater gingen zij aan de slag met
prikkelende stellingen en oefenden ze met
presenteren en argumenteren. Zo hadden
de nieuwkomers hun eerste ervaring met
debatteren en bouwden de leerlingen van

Galadiner BSG 100
voor klas 5 en 6

het mavo/vmbo-tl debatteam verder aan
hun voorbereiding voor het verdedigen van
de titel dit voorjaar.
Ger de Haas, decaan

EHBO
Dit najaar hebben acht medewerkers de
cursus reanimatie gevolg. Naast de bekende
hartmassage en mond-op-mondbeademing
werd getraind in het omgaan met de AED
(Automatische Externe Defibrillator). Vier
medewerkers zijn inmiddels bevoegd instructeur en mogen onderwijzen in de reanimatie.
In de nabije toekomst willen we dan ook alle
leerlingen op de BSG deze cursus aanbieden. In een kleine setting kunnen leerlingen
(in bijvoorbeeld een activiteitenweek of
in verdiepingsuren) de beginselen van de
reanimatie leren. Een mooie theoretische
ondersteuning vanuit de biologielessen zal
tevens worden aangeboden.

Op dinsdag 17 december kwamen 150
leerlingen uit de klassen 5 en 6 samen
met 25 docenten om 100 jaar BSG te
vieren. De deuren van restaurant ’t Sluisje
openden om 18.30 uur voor een prachtig
diner met afsluitende disco.
Na een mooie openingsspeech van een
van onze examenleerlingen volgde een
gezellig driegangendiner aan mooie, langgedekte tafels. Na het diner liet de huisDJ de eerste beats klinken en vulde de
dansvloer zich snel. Na een paar uur dansen verlangden veel voeten naar een paar
sloffen en was het tijd om de prachtige
jurken, kostuums, smokings en andere
feestkleding op te bergen in afwachting
van de volgende onvergetelijke avond.
Wij hebben samen met golfbaan Sluispolder enorm genoten van jullie aanwezigheid. Zoals vaker hebben jullie diepe
indruk achtergelaten door jullie spontaniteit en beleefdheid. Omdat het zo leuk
was hebben wij op dinsdag 14 januari
met een groep 4 havo leerlingen het diner
heel dunnetjes overgedaan.
Erik Vogel, organisator galadiner

Frank Lek, docent biologie

Modeshow
Vrijdagavond 28 februari a.s. vindt de jaarlijkse wervelende Modeshow plaats op de
Berger Scholengemeenschap. Leerlingen van
de brugklas tot en met 6 atheneum zullen
zelfgemaakte creaties tonen op de grote
catwalk. De eerste show begint om 19.00
uur, de tweede show om 20.30 uur.
Kaarten zijn te bestellen door een mail
te sturen naar: RAY@berger-sg.nl
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Een festival vol
verhalen
Vanaf donderdag 12 december t/m vrijdag
20 december vond het de Ander & Ik Festival plaats. Het festival had als doel om de
nieuwsgierigheid bij leerlingen aan te wakkeren, verhalen te delen en leerlingen na te
laten denken over zichzelf en de ander in
de maatschappij. Met dat ideaal bracht het
festival verschillende activiteiten, projecten
en verhalen bij elkaar!
Het vraagt te veel ruimte om alle activiteiten
hier een plek te geven, dus kiezen we voor
een selectie die een aardige indruk geeft van
het festival.
PAARSE VRIJDAG
Tijdens Paarse vrijdag lieten leerlingen en
docenten met paarse kleding zien dat ze
achter de acceptatie van LHBT-ers staan.
Deze dag kleurde de school paars. Zowel
binnen als buiten de lessen werd er aandacht aan het thema geschonken. In de
ochtend werden alle leerlingen ontvangen
met een paarse ballonnenboog en was er
de mogelijkheid om je te laten fotograferen
voor de paarse wall of fame. De dag werd
afgesloten met een heuse paarse pubquiz
georganiseerd door leerlingen uit 6 atheneum.
IN GESPREK DINSDAG
Op In Gesprek Dag konden leerlingen
meedoen aan de masterclass debatteren.
Ook kwamen er voor de BSG-docenten
twee bijzondere gastsprekers naar de BSG.
Milly, een docente wiskunde en Nederlands,
vertelde over haar transitie van man naar
vrouw. Denise Admiraal, tophockeyster, vertelde over haar strijd met stotteren en hoe
ze daar sterker uit gekomen is.

DONDERDAG ACTIEDAG
Donderdag stond in het teken van actie. Zowel binnen als buiten het schoolgebouw gingen de leerlingen van alle leerjaren aan de
slag met hun opdrachten en activiteiten. De
brugklassers kwamen in actie voor Stichting
Actie4Kids. Zij vulden een schoenendoos
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden en vluchtelingenkampen. In de
middag haalden zij een prachtig geldbedrag
bijeen met de gehouden sponsorloop.
De tweedeklassers kregen in de aula een
voorstelling van Friends to be te zien, een
theaterstuk over de verschillen tussen een
oosterse en een westerse cultuur. Leerlingen
van 3 mavo/vmbo-tl gingen op hun beurt
op bezoek bij een moskee in Alkmaar.
Voor veel bovenbouwklassen stond de dag
in het teken van ontmoeten. Zo kwamen de
leerlingen in contact met bijzondere verhalen van vluchtelingen, gehandicapte sporters
en mensen die werken in de daklozenopvang. Ook was er de klassenvoorstelling U
& Niek, over strijden tegen de hokjescultuur.
In de middag verwerkte een groot deel van
de leerlingen hun verhaal in een kunstvorm
naar keuze. Zoals bij meerdere activiteiten
werkten we ook tijdens dit festival met
museum Kranenburgh samen. Onze scholieren gingen aan de slag tijdens de Spoken
Word-workshop in tentoonstelling Iris Kensmil - Blues Before Sunrise. Zij vertelden hun
verhaal bij de portretten en lieten deze tot
leven komen tegenover hun klasgenoten.
Verder was er op het festival de lelijke-Kersttruiendag met zang van het schoolkoor en
een DJ met kersthits in de aula. Op Bezinningsdag kwam een deel van de leerlingen
tot rust tijdens een meditatieworkshop. Het
festival werd afgerond op vrijdag met Berger
Schoner Gemaakt. Deze dag pakten col-

lega’s en scholieren samen het zwerfafval in
de omgeving van de school aan.
Het ‘De Ander & Ik festival’ sloot zo het
jaar af met interessante ontmoetingen
met mensen waarmee onze leerlingen niet
dagelijks in contact komen en we betrekken
ze actief bij de omgeving. Al met al was het
een prima festival waar we met veel plezier
op terugkijken. We zien als BSG uit de naar
de volgende editie.
Tim Hamaker, Dave Susan, Cune van der
Zwaan en Ger de Haas, organisatoren ‘De
Ander en Ik festival’

Examennieuws
Het jaar 2020 is van start gegaan en daarmee
ook het kalenderjaar waarin de huidige examenklassen hun eindexamen gaan doen. We
hopen natuurlijk op een geslaagd jaar!
We hebben dit schooljaar al twee SE-weken
achter de rug. Dit zijn altijd spannende weken
voor leerlingen, maar zeker ook voor ouders,
docenten, schoolleiding en alle andere betrokkenen. Over het algemeen zijn de eerste twee
SE-weken goed verlopen. Op donderdag 13
februari, de dag van de herkansingen, is er
voor de leerlingen nog een mogelijkheid om
één cijfer op te halen van de laatste reeks van
schoolexamens uit de tweede SE-week.
De laatste SE-week van dit schooljaar vindt
plaats van donderdag 19 maart 2020 t/m
donderdag 26 maart 2020.
In week 16, op donderdag 16 april 2020, zal
de officiële afsluiting van het schoolexamen
plaatsvinden, de verificatie-dag. Op deze dag
moeten de examenleerlingen hun schoolexamencijfers controleren en bij goedkeuring
ondertekenen.
Lieke Ruijgrok, examensecretaris
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Excursie Amsterdam
Woensdag 22 januari gingen de klassen H3E
en H3F naar het Joods Historisch Museum
en de Portugese Synagoge in Amsterdam.
Tijdens het bezoek aan deze twee plekken
gingen de leerlingen elkaar presentaties
geven over korte onderwerpen die met het
jodendom te maken hebben. Hierbij kan je
denken aan joodse feestdagen, Spinoza, Jodenvervolging en andere onderwerpen. De
presentaties waren informatief en goed van
niveau. Je kon zien dat er hard gewerkt was
in de lessen op school, waar de leerlingen
zich konden voorbereiden.

Ook werd er een historische wandeling
gemaakt langs een aantal monumenten die
te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. Daar gaven de leerlingen ook korte
presentaties aan elkaar. Ook vertelden de
docenten indrukwekkende verhalen over de
oorlog. Zo maakten het verhaal van de Dokwerker, Auschwitzmonument, Hollandsche
Schouwburg en de aanslag op het bevolkingsregister veel indruk op de leerlingen.
Mark Meijer,
docent geschiedenis

NIEUWE MEDEWERKERS
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BSG Culinair
Onze brugklassen hebben zich onlangs gewaagd in de keuken van ’t Sluisje, restaurant
van golfbaan Sluispolder. Per dag werd één
brugklas klaargestoomd voor een opdracht
op gastronomisch gebied.
Onder leiding van het ervaren Sluispolderteam volgden de leerlingen gedurende een
middag verschillende workshops. Zo maakten zij menukaarten, mise en place, leerden
zij bedienen en kregen ze een uitgebreide
kookles. Het bereiden van de maaltijd was
voor de meesten toch wel het spannendste
facet. Samenwerken met echte koks in een
professionele keuken zorgt voor een echte
culinaire beleving. Maandag .. januari was
de eerste klas aan de beurt. Ouders mochten vervolgens het resultaat van hun kroost
keuren. De reacties waren louter positief:
“We hebben genoten van een heel leuk
etentje bij het Sluisje met de brugklas van
onze dochter. Wijzelf en ook onze buren en
de andere ouders waarmee ik aan tafel zat,
vonden het een ontzettend leuk initiatief!”
Loes de Reus, brugklasmentor

Ik ben Cordula Rooijendijk, geboren in
1973 in Amsterdam. Ik ben gepromoveerd
sociaal geograaf, en heb stadsgeografie gedoceerd aan de Universiteit van Amsterdam.
Na mijn promotie deed ik de pabo, stond
een paar jaar voor de klas, werd adjunctdirecteur en vanaf 2014 leidde ik een eigen
basisschool, Montessorischool de Amstel in
Amsterdam. Daarna was het tijd voor een
nieuw avontuur: in het voortgezet onderwijs
als afdelingsleider havo op de prachtige BSG.
In mijn vrije tijd schrijf ik boeken (Uitgeverij
Atlas Contact), bak veganistische taarten,
wandel met onze hond op het strand, lees
en doe triatlons.

Mijn naam is Remco de Jong en ik woon
in de prachtige West-Friese stad Schagen. Ik
kom op de Berger Scholengemeenschap om
de vakken nask en natuurkunde te geven.
Hiervoor heb ik in het speciaal onderwijs gewerkt met autistische leerlingen en leerlingen
die doof of slechthorend zijn. Daarna heb
ik op Texel en in Haarlem in het reguliere
onderwijs les gegeven in de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie en wiskunde.
Op ieder plek heb ik weer dingen bijgeleerd
om mijn lessen beter en interessanter te maken. Ik werk vaak met digitale werkvormen
om de lessen aan te passen aan de vraag die
de leerlingen hebben. Ik heb veel zin om in
de mooie omgeving waar de school ligt les te
gaan geven en een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van uw kinderen.

Mijn naam is Rens Boerke en ik ben
sinds januari 2020 muziekdocent op de BSG.
Naast mijn werkzaamheden in het onderwijs
ben ik dirigent van twee popkoren, zing ik
zelf in de a capella vocal group “Voisz” en
geef ik percussieworkshops op maat aan
scholen, bedrijven en andere instanties.
Toen de vacature op het BSG voorbij kwam,
was dat een mooie kans. Werken op een
school die cultuur hoog in het vaandel heeft
staan in combinatie met leuke collega’s en
leerlingen, wat wil je nog meer?

