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Voorwoord

Agenda

Geachte ouders,
Dit is de laatste editie van de BSGberichten in 2014. We kijken terug op
een drukke en leerzame eerste periode
van dit schooljaar. We hebben een
groot aantal van u al mogen verwelkomen op een van de ouderavonden of bij
het open podium. We zijn blij met uw
betrokkenheid, want alleen vanuit een goede samenwerking tussen
ouders, leerling en school kunnen we als scholengemeenschap optimaal functioneren. Zoals u van ons gewend bent, presenteren we
in deze berichten een beknopt beeld van verschillende activiteiten
die hebben plaatsgevonden. Ook kijken we vooruit naar een aantal
feestelijkheden die op het programma staan, met als hoogtepunten
de sinterklaas- en kerstvieringen in de klassen en het Kerstgala. Dit
is het tweede jaar dat de BSG zelf een kerstgala organiseert. Dit
keer om veiligheidredenen niet in ons eigen gebouw, maar in Sluispolder. We verheugen ons op de decembermaand!
Graag wens ik u namens alle personeelsleden gezellige feestdagen
en een voorspoedig 2015.
Elly Kamminga, rector

december/januari

MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

5 dec Sinterklaasviering onderbouw
8 & 9 dec	Regionale voorlichting in Alkmaar H4, A5
8 dec Ouderklankbordgroep
11 & 12 dec mbo-leerlingbezoekdagen T4
16 dec Werkmiddag sectorwerkstuk T4
18 dec Voorleesmarathon Serious Request
18 dec 	BSG-Kerstgala bij Golfbaan Sluispolder
19 dec Kerstbrunch bovenbouw 11.00 uur
20 dec – 4 jan Kerstvakantie
6 jan 40-minutenrooster i.v.m. studiedag
8 jan Study Experience T3 en T4
12 – 20 jan SE-week 2
15 jan Ouderinformatieavond groep 8
19 – 23 jan 	Activiteitenweek 2
19-23 jan	Cito kijk- en luistertoetsen examenklassen
19 jan Werkdag sectorwerkstuk T4
22 jan	Bezoek aan InHolland H4
22 & 23 jan	Meeloopstage T2
26 jan	Eerste dag periode 3
28 jan Proeflessen groep 8

BSG Live

BSG

Er was weer een open podium op de Berger Scholengemeenschap.
Een volle avond, van half acht tot kwart voor tien, gevuld met
verschillende acts. Het is altijd een groot feest! Ik doe er daarom ook
graag aan mee!
Zo waren er Dubbel J en de Giraffekoning, met een geniaal nummer
over Poetin. Er waren veel solo’s en samengestelde bandjes. Soms
waren er ook bijna hele klassen die samen wat deden. Zelf deed ik
een nummer alleen en een nummer van Veldhuis en Kemper met
Lars Belleman. Samen met Lars, Geert en Noah deed ik een rockversie van ‘Mad World’. Meneer De Vries van muziek presenteerde
de avond en zat zelf ook bij een lied achter de piano om mensen te
begeleiden. Ik verbaas me elke keer weer over wat voor talent we
op deze school hebben!
Mijn optredens gingen gelukkig goed! Zelf vind ik het altijd spannender om voor mensen te spelen die ik goed ken, dan voor mensen
die ik niet ken. Daarom vind ik het open podium altijd wel spannend,
maar superleuk! Je leert door muziek te maken veel nieuwe mensen
kennen. Daarom is het ook leuk om samen wat te doen. Je leert veel
van elkaar, dus dat is altijd mooi meegenomen! Ik wil de volgende
keer zeker weer meedoen! Voor alle mensen die er waren: te gek!
Voor alle mensen die er niet waren: de volgende keer écht komen!
Dit wil niemand missen!

Donderdag 18 december organiseert de BSG het jaarlijkse Kerstgala.
Een groot feest voor alle leerlingen en docenten van de BSG. Met veel
plezier melden wij de locatie: Golfbaan Sluispolder. We kennen Sluispolder van het succesvolle brugklasdiner dat jaarlijks plaatsvindt in januari.
Tijdens de avond hebben we twee aparte dansvloeren tot onze beschikking, mooie zalen, gezellige barren voor heerlijke niet-alcoholische
drankjes, twee officiële portiers en natuurlijk nog veel meer. Nieuwsgierig geworden? Koop snel een kaart! Nieuwsgierig geworden, maar
geen BSG-leerling? Geen probleem, je kunt dan niet naar het gala,
maar je kunt wel binnenkort een bak koffie of een lekkere lunch bij ’t
Sluisje halen.
Leerlingen kunnen in de week van 1 of 8 december kaarten kopen op
school (zie rooster). Wij vragen iedereen vriendelijk om gepast (€ 10) te
betalen op deze dagen.
Verdere informatie volgt per mail en is te vinden op www.berger-sg.nl.

Luuk Ransijn, leerling 3 mavo/vmbo-tl

Erik Vogel, Kerstgalacommissie

Kerstgala 2014
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Voorleesmarathon

Alkmaars Talent
BSG-leerling Luuk Ransijn uit 3 mavo/vmbotl heeft onlangs de finale van Alkmaars
Talent gewonnen. Hij was de favoriet van
onder meer Angela Groothuizen en Tommie
Christiaan, die in de jury zaten. De finale
werd gehouden in de grote zaal van theater
‘De Vest’. Luuk Ransijn werd door de jury
geprezen om zijn performance als artiest:

‘Je bent misschien niet de beste zanger van
iedereen die we vanmiddag gezien hebben, maar wauw, er staat wel iemand!,’ zei
Angela Groothuizen toen ze hem de prijs
mocht overhandigen. Luuk mag een eigen
videoclip gaan maken door de winst van
Alkmaars Talent in de categorie 11 tot en
met 18 jaar. Van harte gefeliciteerd, Luuk!

Graag willen we als school dit jaar iets
bijdragen aan Serious Request, de jaarlijkse
goededoelenactie georganiseerd door radiozender 3FM en het Rode Kruis. Om geld op
te halen voor deze actie organiseren Marthe
Scheffer en Eddy van Kuppevelt op donderdag 18 december een voorleesmarathon op
school. Onder begeleiding van mentoren
en docenten kunnen leerlingen per klas
voorleestijd kopen. De eerste vijf voorleesminuten kosten €30,- en iedere minuut daarna
kost €10,-. Leerlingen mogen zelf bepalen
wie er in hun gekochte tijd voorleest: dat
kan een docent zijn, een leerling, een ouder,
een opa of oma of zelfs een bekende Nederlander. Naast het ophalen van geld voor
het goede doel, willen we ook het voorlezen als activiteit in de spotlight zetten. We
hopen dat we een mooi bedrag op kunnen
halen. Via de website van de school houden
we u op de hoogte. Ook kunt u via www.
kominactie.nl/voorleesmarathonbsg bijhouden hoeveel geld er al is opgehaald. Ouders
hebben inmiddels ook een uitgebreidere informatiebrief over deze actie ontvangen. Inmiddels staat de teller – na twee dagen – al
op €60,55!
Eddy van Kuppevelt en Marthe Scheffer,
docenten Nederlands

Cultuurkaart
De nieuwe CJP Cultuurkaart komt eraan!
Iedere leerling krijgt er een. De nieuwe
kaart is geldig tot en met 1 november 2015.
Stichting CJP heeft een kaart ontwikkeld die
voor leerlingen niet alleen kortingen geeft
op theatervoorstellingen, bioscoopbezoek
etcetera, maar ook op kleding en tijdschriften. De kaart wordt door school gekocht en
wordt door bedrijven gesponsord. In de brief
met de nieuwe CJP Cultuurkaart zit ook een
brief voor de ouders. Ouders kunnen zich
aanmelden voor een speciale nieuwsbrief
met interessante aanbiedingen en kortingen
via www.cjp.nl/ouders.
De school heeft de kaart voor iedere leerling
gekocht. Het geld is gereserveerd voor tal
van excursies en culturele activiteiten zoals
schoolconcerten, het Shakespeareproject,
voorstellingen in De Vest, Rondje Cultuur,
Naturalis, het Tropenmuseum, Verzetsmuseum, Archeon en de culturele buitenplaats

Kranenburgh. Er staat dus geen geld op de
CJP Cultuurkaart, maar je kunt wel allerlei
kortingen krijgen.
Alle informatie en de meest gestelde vragen
over de CJP Cultuurkaart zijn te vinden op
de website www.cjp.nl. Als je in aanmerking
wilt komen voor de speciale kortingen, dan
moet je de nieuwe kaart wel eerst activeren.
Je kunt er ook prijzen mee winnen. Je kunt
in drie stappen, binnen een minuut, je kaart
activeren, zowel via een desktop als via je
smartphone. Wij wensen alle leerlingen veel
plezier met hun nieuwe cultuurkaart!
Bessie Balrak, Frans Rol en Peter de Vries,
cultuurcoördinatoren

Halloweenfeest
tweede klassen
Op vrijdag 31 oktober werd er voor alle
tweede klassen een heus Halloweenfeest
georganiseerd. De leerlingen en docenten
hadden hun engste outfits aangetrokken
en ook de schmink leidde tot huiveringwekkende aangezichten. Bekijk de foto’s.

BSG BE RI C HT EN I NF O R M AT I E BUL L E T I N V O OR OU D ERS

d ec em ber/ ja n u a ri 2014 pag 3

********* nieuw personeel *********

Mijn naam is Bart van Wichen.
Ik woon in Amsterdam en ben
getrouwd. Sinds 1 november
werk ik bij de BSG en geef
natuurkunde en scheikunde aan
mavo/vmbo-tl en atheneum.
Hiervoor werkte ik als docent bij
de Openbare Scholengemeenschap Bijlmer in Amsterdam
Zuid-Oost en bij het Martinuscollege in Grootebroek. Ik ben
geïnteresseerd in werkvormen
waar leerlingen kunnen meedenken en meepraten over inhoud
en vorm van de les. Ik deel graag
mijn ervaringen met collega’s en
leerlingen. In mijn vrije tijd ben ik
druk met onder andere muziek.

Mijn naam is Paul Toele. Ik ben
gepromoveerd fysisch chemicus.
Ik ben 15 jaar werkzaam geweest in het doen en managen
van onderzoek aan moleculaire
systemen in de gasfase en in
de vloeibare fase. Ik vond doen
van onderzoek altijd leuk, maar
miste de mogelijkheden om
met al mijn kennis iets te doen
voor de mens en maatschappij.
Dit is ook de reden dat ik in het
onderwijs terecht ben gekomen.
Naast dat ik het leuk vind om
met jonge mensen te werken,
vind ik het belangrijk om leerlingen nieuwsgierig te maken naar
hoe de natuur modelmatig in elkaar zit. Het helpen te leren van
de wereld om je heen is waaraan
ik een steentje wil bijdragen. Het
mooiste vind ik dat leerlingen dit
zoveel mogelijk op eigen kracht
doen, zodat ze trots kunnen zijn
op de ontwikkeling die ze doormaken en de successen daarin
echt betekenis krijgen voor de
vorming van het individu.

Ik ben Mareille van Straaten.
In 2009 studeerde ik af aan de
Hogeschool voor de Kunsten
te Utrecht als docent theater
en theatermaker. Daarna ben
ik direct begonnen met werken
in het onderwijs, regisseren en
spelen. Nu ben ik drie dagen
werkzaam als docent theater
in Amsterdam en ik werk een
dag in Bergen. Daarnaast ben
ik inzetbaar als trainingsactrice
in trainingen en rollenspellen,
erg leuk om te doen. Ik woon
samen met mijn vriend Ferry in
Heerhugowaard, de stad van
de zon. Ik speel cello, ik oefen
hiervoor te weinig en heb ik het
graag leuk, ook in de les.

Mijn naam is Sermin Erden en
ik ben per 1 november begonnen als TOA op de BSG. Ik werk
ook nog steeds 2 dagen bij de
Europese school in Bergen.
Voor mijn TOA bestaan heb
ik 7 jaar als laborante gewerkt.
Celbiologie, fytopathologie en
genomics zijn de afdelingen die
ik met plezier heb bewandeld.
Nadat ik in contact kwam met
het TTO op het Willem Bleau
besloot ik vrijwilligerswerk te
doen tijdens de zomervakanties.
Zo is mijn liefde voor het vak
Engels ontstaan en volg ik daardoor de lerarenopleiding Engels
aan de HvA.
Naast mijn werkleven en studie
heb ik een column in een online
magazine, spreek soms commercials in voor de radio en ben ik
dol op reizen.
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Cambridge-geslaagden
Afgelopen schooljaar is de Berger Scholengemeenschap gestart met het aanbieden
van lessen in Cambridge English, met als
doel leerlingen het Cambridge Certificate
te laten behalen. En met succes: de gehele
eerste lichting BSG-leerlingen is in één
keer geslaagd. Twee leerlingen ontvingen
hun FCE (First Certificate in English) en
vijf leerlingen behaalden het Certificate in

Convenant
Veilige School
De BSG heeft op 22 september jongstleden met gemeente, politie, openbaar
ministerie en de scholen PCC, Adriaan
Roland Holstschool en Europese School
een Convenant Veilige School opgesteld
en ondertekend. Dit convenant heeft tot
doel om een eenduidig en sluitend stelsel
van afspraken te maken ten behoeve
van het voorkomen en bestrijden van
overlast, vandalisme en ander crimineel
gedrag en het creëren van een (sociaal)
veilig klimaat op en rondom de scholen
voor voortgezet onderwijs in de gemeente Bergen.
Elly Kamminga, rector

Advanced English (CAE), waarvan één zelfs
met de hoogst mogelijke score. Tijdens een
feestelijke uitreiking in Alkmaar kregen Jan,
Tara, Fleur, Job, Francisca, Ineke en Demmi
in aanwezigheid van hun docent mevrouw
Van Grootveld het certificaat uitgereikt door
niemand minder dan de Britse Consul, dhr.
Cameron-Webb.
Eva van Leeuwen-ten Have, docent Engel
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Digitaal aanmelden
via Magister
Herkansingen
Na een voorzichtige pilot aan het einde van
vorig schooljaar konden nu alle leerlingen na
de eerste toetsweek een herkansing aanvragen via Magister. In het verleden kostte het
handmatig invoeren een dag werk en slopen
er nog wel eens foutjes in ten gevolge van
onduidelijke handschriften. Deze keer konden de roostermakers met een paar drukken
op de knop alle inschrijvingen foutloos binnenhalen. Een klein aandachtspunt voor de
leerlingen is dat na de deadline inschrijven
echt niet meer mogelijk is.
10-minutengesprekken
Het inschrijven voor de 10-minutengesprekken gebeurde al langer via Magister. Nieuw
was dat dit inschrijven via de nieuwe versie
van Magister ging. Omdat er landelijk nog
nauwelijks ervaring was opgedaan met
deze manier van inschrijven was het voor
de school spannend hoe dit zou verlopen.
Uiteindelijk was er slechts in een klein aantal
gevallen een probleem met niet juist afgesloten aanvragen en verdwenen ‘widgets’.
Gelukkig blijken de meeste ouders over
voldoende geduld te beschikken en zo kon
er meestal een passende oplossing gevonden worden.
Jeroen Borsboom, plaatsvervangend rector
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Internationalisering
Dit schooljaar heeft de BSG met drie scholen
in verschillende landen een uitwisselingsproject. De landen zijn Frankrijk, Polen en
Kroatië.
Frankrijk
Onze T2A-klas is gestart met een e-mailproject met een vergelijkbare klas van het Lycée
Jean Moulin in het pittoreske Chataulin.
De komende tijd leren de Nederlandse en
Franse leerlingen elkaar en elkaars (school)
leven kennen aan de hand van diverse
schriftelijke opdrachten en uiteindelijk zal er
ook realtime worden gechat en geskypet.
Polen en Kroatië
Gemotiveerde leerlingen uit 4 havo en 4
atheneum hebben zich middels een motivatiebrief aan kunnen melden voor de
uitwisselingen met Kroatië en Polen. Voor

beide projecten is een subsidie toegekend.
Voor Kroatië is een Erasmus+- subsidie
toegekend. Dit is een nieuw Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en
sport. Binnen dit tweejarige project werken
de Nederlandse en Kroatische leerlingen aan
twee websites: ‘Artistic guide through the
Netherlands for teenagers’ en ‘Artistic guide
through Croatia for teenagers’. Donderdag
27 oktober hebben Damir Jelenski, de rector
en Tanja Culjak, de schoolpsycholoog van
het Gimnazija Titusa Brevackog, de BSG
bezocht om samen een programma in elkaar
te zetten voor de komende twee jaar. Hun
komst betekende de officiële kick-off van
het project.
De uitwisseling met Polen is als vanouds.
Nederlandse en Poolse leerlingen werken
tijdens de uitwisselingsweken in groepjes
samen aan een project. Het onderwerp van
het project heeft te maken met de verschillen en de overeenkomsten tussen de Poolse
en de Nederlandse cultuur en maatschappij.
Het project wordt met een gezamenlijke presentatie afgesloten. Voor zowel de uitwisseling met Polen als Kroatië zijn nog een paar
plaatsen vrij. De voorwaarden om mee te
kunnen doen kunt u hier lezen op de site.
Carla Veldman, docent aardrijkskunde
Eugène van Stralen, docent natuurkunde

Ouderklankbordgroep

Djai Bereiter speelt
hoofdrol in tv-serie

Tijdens de bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep spreken belangstellende ouders
met de schoolleiding over de ontwikkelingen
op de BSG. Op verzoek van de ouders zal
op 8 december onze orthopedagoog, Paula
Klaver, aanwezig zijn om toe te lichten hoe
de invoering van Passend Onderwijs op
de BSG verloopt. Verder blikken we terug
op de eerste periode van dit schooljaar en
daarnaast geven we graag inzicht in de
stand van zaken rond de ouderbijdrage. In
verband met de organisatie verzoeken we
u om u uiterlijk 5 december aan te melden
via info@berger-sg.nl. De derde bijeenkomst
van de ouderklankbordgroep zal op maandag 23 maart 2015 zijn.

BSG-leerling Djai Bereiter uit klas H3F
speelde vorige week donderdag (6 november) de hoofdrol in de jeugdserie ‘Brugklas’.
Hij speelt de rol van Johnny, een stoere
jongen die zich maar al te graag de klas uit
laat sturen. Johnny is verliefd op Jasmijn,
een streberig meisje dat gaat voor een tien.
Johnny verzint elke keer weer een manier
om Jasmijn mee uit te vragen.

Elly Kamminga, rector

Niet alleen Djai is te zien in deze serie, ook
Margot Peelen (H3G) en Philip Hoogland
(A2Y) kunt u bewonderen. Nieuwsgierig?
U kunt alle afleveringen bekijken op
de website van de NPO.

BSG-Reünie
voor oud-leerlingen
en oud-medewerkers
Veel ouders van leerlingen die nu op de
BSG zitten, hebben zelf ook hun middelbare schooltijd op de BSG doorgebracht.
Om herinneringen op te halen en bij te
praten organiseert de BSG op zaterdag 18
april 2015 van 13:00 tot 18:00 een reünie
voor oud-leerlingen en oud-medewerkers.
Oud-medewerkers krijgen een persoonlijke
uitnodiging voor deze dag.
Aanmelden voor oud-leerlingen kan door
5 euro over te maken naar NL44 INGB
0793464854 t.n.v. I.J.Polak en M. Meeter, onder vermelding van ACHTERNAAM,
VOORNAAM en EXAMENJAAR/JAAR VAN
UITSCHRIJVING.
Uw aanmelding is pas definitief nadat het
bedrag is overgemaakt. Het belooft een
mooie dag te worden!
Bent u al benieuwd wie er nog meer komt
of wilt u digitaal alvast bijkletsen met oudklasgenoten? Het evenement is op Facebook
te vinden onder ‘BSG Reünie 18 april 13.0018.00’. Hopelijk tot dan!

Namens alle
personeelsleden
gezellige feestdagen
en een
voorspoedig 2015

