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Voorwoord

Beste ouders,
We zijn alweer twee maanden onderweg
in het nieuwe schooljaar. Een schooljaar
dat startte met beperkende corona
maatregelen en dat langzaam opschuift
naar het nieuwe normaal, zoals de
getrapte pauzes en de gespreide toegang
tot de school. Na de herfstvakantie
zal ook de catering weer in de kantine plaatsvinden.
In een tijd waarin scholen terughoudend zijn in het organiseren van
(buitenlandse) reizen is het, met grote inspanning van het team,
gelukt om de binnen- en buitenlandse excursies voor de examenklassen te laten plaatsvinden. Er wordt goed gebruik gemaakt van
de verschillende activiteiten die naast het reguliere onderwijsaanbod
worden aangeboden: bijles, huiswerkondersteuning en sportieve en
muzikale activiteiten. In de herfstvakantie is er werk van onze
leerlingen te zien over The Roaring Twenties in museum Kranenburgh te Bergen. Na de herfstvakantie vindt het brugklaskamp
plaats. Sociale en culturele ontmoetingen zijn van groot belang voor
onze leerlingen, we merken het dagelijks.
Ik wens iedereen een goed en gezond schooljaar toe.
Reinoud Buijs, rector.

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?

Gezonde School-aanpak
Een nieuw schooljaar met nieuwe leerlingen op de BSG en een heel
schooljaar voor ontwikkelingen. De Gezonde School-aanpak is één
van de nieuwe ontwikkelingen op de BSG waar we vorig schooljaar
een start mee gemaakt hebben.
In de laatste editie van de BSG-berichten schreef ik in een stukje
over het sportakkoord van de gemeente Bergen van juni 2020.
Daarin staat:
“Gezondheidsbevordering op school heeft voor leerlingen een
positieve invloed op hun motivatie en de kennis, vaardigheden,
competenties en het vertrouwen om gezondheidsproblemen zelf
aan te kunnen pakken. Het kan ook hun kijk op gezondheid en het
gedrag veranderen. Daarom zijn we bezig om te onderzoeken op
wat voor een manier een gezonde leefstijl meer onder de aandacht
gebracht kan worden op de BSG.”
We vinden een gezonde leefstijl belangrijk op de BSG, voor leerlingen en personeel, nu en in de toekomst. Een manier om een
gezonde leefstijl meer onder de aandacht te brengen hebben we
gevonden in de vorm van de Gezonde School-aanpak. De Gezonde
School-aanpak is een programma vanuit de overheid, dat scholen
helpt om te werken aan een gezonde leefstijl van leerlingen. We
gaan hiermee aan de slag en dat betekent dat we in verschillende
thema’s vignetten kunnen aanvragen als we voldoen aan bepaalde
voorwaarden.
Er kunnen vignetten aangevraagd worden voor o.a. de thema’s:
‘Bewegen en Sport’, ‘Roken-, alcohol- en drugspreventie’, ‘Relaties
en seksualiteit’ en ‘Voeding’. De thema’s worden uitgewerkt in 4
pijlers: educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid. In de onderwijsontwikkelingen voor dit schooljaar is ruimte gemaakt om aan
de slag te gaan met de aanvraag voor een aantal certificaten.
Sandra Natzijl, coördinator Gezonde School
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Blik Vooruit
Beste ouders en verzorgers,
Via dit speciale decanenbericht willen wij ons
(nog een keer) aan u voorstellen. Wat doen
wij eigenlijk als decanen? Wat betekent LOB
nou precies? Welke rol speelt de mentor in
het LOB-verhaal?
De afkorting LOB staat kortweg voor Loopbaan Orientatie en Begeleiding. LOB gaat
echter veel verder dan het maken van een
juiste profielkeuze of bijbehorende vervolgopleiding. Het doel van LOB is voornamelijk
om leerlingen te laten nadenken over hun
persoonlijke ontwikkeling. Waar ben je goed
in? Wat vind je interessant? Wie kan jou
helpen met het vinden van de antwoorden
op deze vragen?
Om dergelijke LOB-doelen te bereiken
werken we op de BSG met een tweedelijns
decanaat. Dat wil zeggen dat de mentoren
voor leerlingen het eerste aanspreekpunt
zijn met vragen over LOB. Ook is de mentor
de aangewezen begeleider van de LOBactiviteiten.
Wat doen wij als decanen?
Als decanen gelden wij binnen dit proces als
de LOB-experts. Met deze kennis organiseren wij tal van activiteiten die leerlingen
helpen bij het maken van een weloverwogen profiel- en studiekeuze. Uiteraard
kunnen wij dat niet alleen en werken wij
nauw samen met de collega’s, mentoren en
schoolleiding.
Echter ook met u als ouder!
Als ouder heeft u natuurlijk een schat aan
ervaring op het gebied van studie en werk.
Uw verhaal is niet alleen voor uw eigen kind
interessant, maar kan ook andere leerlingen
verder helpen. Voor een aantal activiteiten
doen we dan ook graag een beroep op uw
kennis en nodigen we u uit op school om in
gesprek te gaan met een kleine groep leerlingen over uw eigen keuzes op dit gebied.
Naast het organiseren van deze activiteiten,
verzorgen wij verschillende voorlichtingsavonden voor u als ouder, onderhouden wij
het netwerk met vervolgopleidingen, dragen
wij zorg voor het LOB-materiaal van mentoren en voeren wij specialistische gesprekken

met leerlingen. We hebben een speciale BSG
LOB-decanenwebsite opgezet. Hier kunt u
allerlei informatie vinden over profielen en
studies en tal van online tests die uw kind
verder kunnen helpen in het keuzeproces.

om (online) voorlichtingsdagen zeker te
bezoeken. Voor meer informatie hierover
verwijzen we graag naar onze website. Let
op: de eerste open dagen beginnen al in
oktober!

Dit doen we allemaal op die ene dag in
de week: namelijk op donderdag decanendag. Op die dag zijn wij beschikbaar
voor gesprekken en andere specialistische
LOB-vragen, zowel voor leerlingen als voor
ouders. De andere dagen staan wij ‘gewoon
als docent’ voor de klas.
Nu ook: Mijn Portfolio
In veel klassen werken we met Mijn Portfolio. Een speciaal digitaal dossier dat is
ontwikkeld in samenspraak met mentoren,
vakdocenten en decanen. Mijn portfolio
staat voor een persoonlijk digitaal document
dat door leerlingen gevuld kan worden met
vakopdrachten, creatief werk en profiel- en/
of studiekeuzeverhalen. Wij mikken erop dat
Mijn Portfolio dit schooljaar een belangrijke
rol zal spelen in ieder mentorprogramma.
Op de LOB-decanensite kunt u meer
informatie vinden over Mijn Portfolio en de
bijbehorende opdrachten.
Studiekeuzeproces na Coronatijd
De meeste vervolgopleidingen organiseren
dit jaar weer ‘gewone’ open dagen, waarbij
je bijvoorbeeld een MBO of een hogeschool
bezoekt. Voor het studiekeuzeproces is het
van belang dat de aankomende student een
goede indruk van de opleiding en de locatie
krijgt. Nu de lessen weer op locatie plaatsvinden is ‘een dagje meelopen’ als oriënterende activiteit gelukkig weer mogelijk. We
adviseren onze leerlingen (en hun ouders)

BSG LOB-activiteiten zoals de Blik Vooruit
Kick-Off (op donderdag 4 november) en de
keuzekennersmiddagen kunnen weer doorgaan. Dit betekent dat we weer voorlichters
en ouders de school in kunnen halen. We
zijn druk bezig met het organiseren van
deze voorlichting zodat de eindexamenleerlingen een goede indruk krijgen van
bepaalde studierichtingen en studeren in het
algemeen. De Regionale Voorlichtingsavonden voor 4 en 5 atheneum en 4 havo vinden
dit jaar op 15 en 16 november plaats.
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande
vragen hebben, dan kunt u ons altijd bereiken op decaan@edu.berger-sg.nl.
Met vriendelijke groet,
Ger de Haas decaan mavo
Tim Hamaker decaan havo/atheneum
Dave Susan decaan havo/atheneum
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Kranenburgh
Van 16 oktober t/m 4 december exposeren
leerlingen van de Berger Scholengemeenschap eigen werk in studio C in museum
Kranenburgh.
Vanaf begin van dit schooljaar hebben de
bovenbouwleerlingen van de BSG met het
thema The Roaring Twenties gewerkt. De
thema’s, stijlen en designs van de turbulente
jaren van de vorige eeuw tot en met de
jaren ‘20 van de 21e eeuw zijn bij de vakken
beeldende vorming op geheel eigen wijze
geïnterpreteerd en vormgegeven.
Een collectie van fashion, grafisch werk en
tekeningen tot eigentijds design is in de
tentoonstelling te bezichtigen, de disciplines
waarin de leerlingen op de BSG zich kunnen
specialiseren. Examenleerlingen met (tevens)
het vak muziek, zullen de opening muzikaal
opluisteren.

Rome
Van 19 tot 25 september vond na twee en
een half jaar eindelijk weer de Romereis
plaats. Met vwo 6 zijn we afgereisd naar de
Eeuwige Stad om ons onder te dompelen
in de klassieke en barokke cultuur. Van het
Colosseum tot de Sint Pieter: we hebben alle
grote hoogtepunten bekeken.
Ruimte voor ontspanning was er ook. De
leerlingen hebben kunnen genieten van het
park, het strand en ze hadden veel vrije tijd
om in de stad te eten.
Onverwacht was wel het gedwongen verblijf
van een extra nacht door een 24-uursstaking
van het Italiaanse luchtvaartpersoneel. In
drie groepen zijn we uiteindelijk op zaterdag
allemaal veilig teruggekeerd.
We kijken terug op een onvergetelijke reis!
Dries de Jong,
coördinator Romereis

Jeugdfonds Sport & Cultuur
Te weinig geld voor een sportclub
of culturele activiteiten voor uw zoon
of dochter?
Neem dan contact op met dhr. E Gronsfelt.
Als intermediair voor Het Jeugdfonds Sport
& Cultuur is hij de verbindende schakel die
ervoor zorgt dat alle kinderen van de Berger
Scholengemeenschap dezelfde kansen krijgen op het gebied van sport en cultuur.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt voor
kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar
de contributie of het lesgeld en eventueel de
spullen zoals sportkleding, dansschoenen of
de huur van een instrument. Het is namelijk
enorm belangrijk voor uw zoon of dochter
om deel te kunnen nemen aan sportieve
of culturele activiteiten. Het is niet alleen
bevorderlijk voor de leerprestaties, maar ook
voor het zelfvertrouwen. Het sociale aspect
mag hierbij ook niet ontbreken!

Wil uw kind graag voetballen, muziekles,
turnen, streetdance, judo of aan theater
doen, maar kunt u dit als ouder niet betalen,
schroom dan niet en stuur een mailtje naar
gfe@berger-sg.nl.
Voor meer informatie, zie ook www.jeugdsportfonds.nl.
Emile Gronsfelt,
docent lichamelijke opvoeding

Wiskundetoernooi
In september streed ons BSG-team
(5 vwo) tijdens het Wiskundetoernooi
tegen 95 andere teams.
In de ochtend bij de Estafette werd
er fanatiek overlegd over uitdagende
opgaven om punten bij elkaar te sprokkelen. Tijdens het middagprogramma
scoorden de leerlingen punten met
opgaven over ‘recommender systems’.
Jacqueline Caenen
docent wiskunde
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Ich bin ein Berliner!
Met die legendarische woorden stond John
F. Kennedy op 26 juni 1963 voor de Berlijnse
Muur in hartje Berlijn. Een kleine 60 jaar
later hadden de 5 havo leerlingen van de
BSG de kans om te proeven aan dit stukje
na-oorlogse historie.
Na jaren met veel plezier naar Londen te zijn
geweest gooide de Brexit en corona roet in
het eten. Een korte zoektocht later kwamen
we uit op de Duitse hoofdstad, Berlijn. Een
bekende bestemming in de BSG historie. Er
moest snel een goed programma in elkaar
gezet worden, er moest nagedacht worden
over de coronamaatregelen en een nieuwe
stad verkend worden. Veel werk, maar
ik kan trots zeggen dat dit allemaal goed
gelukt is en we een zeer geslaagde excursie
naar Berlijn hebben gehad!
Dit kwam vooral omdat we zo'n ontzettend
leuke groep leerlingen mee hadden. We
hebben het erg gezellig met elkaar gehad,
er is veel gelachen, maar er was op gepaste
momenten ook respect voor de lokale
historie. Er was met name aandacht voor de
Holocaust (een indrukwekkend bezoek aan
concentratiekamp Sachsenhausen) en de
Berlijnse Muur (een fietstocht door de stad).
Gelukkig was er ook ruimte voor ontspanning met een speurtocht door de stad, bezoekje aan de Berliner Zoo, een graffitiworkshop, een leuke boottocht, met stepjes door
de stad heen scheuren en nog veel meer.
Kortom: Een fantastische reisweek later kan
ik als organisator zeer tevreden terug kijken.
Toch kon dit allemaal niet mogelijk gemaakt
worden zonder de inzet van de BSG, mijn
collega's die mee waren als begeleider en de

Eindhoven
VMBO vier is afgelopen maand naar Eindhoven geweest en we kijken terug op een
geslaagde werkweek. Deze keer geen België
omdat wij voor het programma niet noodzakelijk over de landsgrens moeten. Door in
Nederland te blijven werd het kamp gelukkig bereikbaar voor een leerling die maandag nog in quarantaine zat en twee collega’s
die voor één nacht zijn langsgekomen.
Naast wandelen, klimmen, varen en bowlen

reismaatschappij die ons ondersteund heeft.
Dank allen. We kijken nu al ontzettend uit
naar april, wanneer we met havo 4 de reis
nog een dunnetjes over doen.

hebben we dit jaar het reguliere programma
kunnen aanvullen met paintballen, sportavond, laser gamen en zwemmen. De
kinderen hebben genoten van de sportieve
activiteiten. Leerlingen hebben naar hartenlust kunnen schieten op rondrennende
docenten in het bos tijdens paintballen.
We kijken zeer tevreden terug op de week
maar hebben de Belgische heuvels gemist.
Erik Vogel,
medeorganisator Eindhoven

Berlin, auf wiedersehen!
Chris Smit
Organisator Berlijnreis
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VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Carly van der Lippe,
ik ben 23 jaar oud en ik geef
vanaf dit schooljaar aardrijkskunde in de onderbouw van de BSG.
In juni van dit jaar heb ik mijn
opleiding tot docent aardrijkskunde afgerond. Mijn ervaring op
de BSG is tot nu toe alleen maar
positief geweest en de ligging
is natuurlijk de droom van elke
aardrijkskundedocent: zo dichtbij
het bos, de duinen en het strand.
Ik kijk ernaar uit om de leerlingen
net zo enthousiast te maken voor
het vak als ik ben.

Ik ben Tom van Veenendaal,
voormalig stagiair en werkende
op de Open Schoolgemeenschap
Bijlmer en nu Engels leraar op
de BSG. Het is tot nu toe een
uitermate fijne ervaring geweest.
Ik benadruk Engels graag als een
vaardigheid, een levend iets waar
je actief mee bezig moet zijn om
beter mee te worden. Daarom
probeer ik zoveel mogelijk de
actuele leefwereld van leerlingen
te betrekken bij het onderwijs.
Ook voor maatwerk of persoonlijke aandacht ben ik zeker
beschikbaar. Ik woon in Alkmaar
en bezoek vaak De Alkenaer en
het filmhuis Alkmaar.

Mijn naam is Gerard Dekkers.
Vanaf de start van dit schooljaar
tot aan de kerstperiode ben ik
plaatsvervangend rector en geef
ik die taak inhoud. Daarnaast ben
ik sparringpartner van de nieuwe
rector Reinoud Buijs. Enige jaren
geleden heb ik ook enige maanden op de BSG gewerkt om de
pedagogisch/didactische component van de school nader te bekijken en de directie van advies te
voorzien. Ik voel me zeer op mijn
plaats binnen de BSG. In mijn lange onderwijsverleden ben ik o.a.
zeventien jaar rector geweest. In
de nadagen van mijn carrière ben
ik regelmatig aan het werk zoals
bij de BSG. Zo heb ik nog enige
andere SOVON-scholen met raad
en daad bijgestaan de afgelopen
acht jaar. Ik wens alle medewerkers, ouders en leerlingen van de
BSG veel succes dit schooljaar!

Hallo! Mijn naam is Michael Foppen en ik woon met mijn gezin
in Alkmaar, ik heb 2 kinderen
van de leeftijden 5 en 7. Ik ben
vanaf dit schooljaar werkzaam
als conciërge naast Harry van der
Linden. Het is voor mij het eerste
jaar als conciërge en ik heb er erg
veel zin in.

Mijn naam is Sarah Koek. Ik ben
gestart op de BSG als docent Programmeren & Design. Ik heb het
afgelopen jaar de studie Informatiekunde afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast
heb ik in mijn keuzeruimte een
minor Educatie afgerond. In deze
minor heb ik geleerd hoe het is
om voor een klas te staan. Vroeger leek het mij altijd al leuk om
met kinderen te werken en les te
geven, dat heb ik dan ook zoveel
mogelijk proberen te doen.
Ik ben een PAL-student geweest
(Persoonlijk Assistent van de
Leraar), maar ben ook op
de Universiteit bijna altijd een
Student Assistent geweest.

Hallo, mijn naam is Jeroen Feijen,
ik ben 33 jaar oud en ik woon
samen met mijn vrouw en twee
kinderen in Heiloo en sinds dit
schooljaar geef ik aardrijkskunde
op de BSG. Na tal van functies
heb ik op mijn dertigste besloten
om mijn hart te gaan volgen en
mij om te scholen tot leraar aardrijkskunde. Dit bleek een goede
keuze, want ik mag de leerlingen niet alleen vertellen over de
wereld om hen heen, ik mag hun
ook bijstaan tijdens misschien wel
de grootste ontwikkeling van hun
leven en dat vind ik een bijzonder
grote eer.

Mijn naam is Lieke Zeeman en
sinds augustus ben ik werkzaam
als docent CKV, tekenen en textiel
op de BSG. Als docent hoop ik
mijn leerlingen te enthousiasmeren voor de kunst en cultuur,
voor eventuele beroepen, nieuwe
hobby’s en het ondernemen van
activiteiten. Naast mijn werk als
docent ben ik kunstenaar.
Het liefst laat ik mij inspireren
door alledaagse materialen en
objecten en de creativiteit van
mijn leerlingen.

Mijn naam is Lineke Kroon,
docent geschiedenis, Haarlemse,
moeder van twee puberdochters
en in mijn vrije tijd marathonloopster. Ruim een jaar geleden
besloot ik het roer om te gooien.
Kort daarvoor bezocht ik met mijn
dochter de middelbare scholen in
Haarlem. Na afloop betrapte ik
mijzelf erop dat ik stiekem jaloers
was op al die bevlogen docenten
die we hadden ontmoet. Waarom
stond ik daar zelf niet? Een jaar
later ronde ik de Universitaire
Lerarenopleiding af en volbracht
ik mijn stage op de middelbare
school waar ik zelf ooit het VWO
doorliep. De juiste beslissing!
Ik rijd elke dag met veel plezier
naar Bergen!

