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MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

Voorwoord

Agenda

Graag wens ik u namens het personeel
van de Berger Scholengemeenschap alle
goeds voor 2012.
We leven in een tijd waarin de politiek
doet alsof er een zesjescultuur heerst in
onderwijsland en suggereert dat iedereen
de kantjes eraf loopt. Een tijd waarin de
politiek deze keer onder het motto van
kwaliteitsverbetering (meer uren, strakkere normen, passend onderwijs) eigenlijk gewoon bezuinigingen
doorvoert. In de vele jaren dat ik in het onderwijs werkzaam ben, is
er al salaris ingeleverd om jonge collega’s aan het werk te helpen in
tijden van werkloosheid, om klassen te verkleinen en om heel veel
andere redenen waar nu in ieder geval geen resultaat meer van te
bemerken valt. Bij de voor 26 januari a.s. uitgeroepen staking is
onderwijskwaliteit dan ook het primaire thema en niet de korting
op vakantiedagen. De houding van de politiek ten opzichte van het
onderwijs is bijzonder storend en doet op geen enkele wijze recht
aan de inzet van het personeel. Er wordt in het onderwijs hard en
met bezieling en vooral met resultaat gewerkt: dat blijkt bij de BSG
uit de kwaliteitskaart die al jaren voor alle afdelingen groen is. Dat
blijkt ook uit de betrokkenheid van de personeelsleden die met
elkaar een goede schooltijd voor uw kind realiseren. Wij hopen dat
u dit herkent en staan natuurlijk altijd open voor suggesties.
In deze nieuwsbrief treft u een terugblik op een aantal activiteiten
uit 2011, maar vooral willen we u ook informeren over zaken die
in 2012 te gebeuren staan.

Januari/februari

Elly Kamminga, rector

MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

BSG

17 & 19 jan informatieavond ouders leerlingen groep 8
23 t/m 30 jan toetsweek 2 (voor)examenklassen
27 jan t/m 2 feb BSG Brugklassen Culinair in ’t Sluisje
30 jan t/m 2 feb afsluiting Rots en Water training brugklassen
30 jan t/m 2 feb maatschappelijke stage 3mavo/vmbo-tl
31 jan slagwerk workshop 2havo
31 jan & 2 feb project Fyziek 2e klassen
1 feb werkochtend sectorwerkstuk 4mavo/vmbo-tl
1 & 2 feb 	excursie Joods Historisch Museum 3havo
en 3atheneum
1 & 2 feb	meeloopstage 2mavo/vmbo-tl Praktische
Sector Oriëntatie
2 feb shakespeare workshop 4atheneum en 5havo
2 feb slagwerk workshop 2atheneum
2 & 3 feb 	water en zand practicum 2mavo/vmbo-tl
en 2atheneum
3 feb 	presentatie maatschappelijke stage
3mavo/vmbo-tl
3 feb voorbereiding Romereis 5atheneum
3 feb Open Dag
15 feb herkansing (voor)examenklassen
15 feb proeflessen groep 8
16 t/m 18 feb muziektheater
20 & 23 feb 10-minuten gesprekken
22 feb proeflessen groep 8
27 feb t/m 2 mrt vakantie

Sponsorloop voor Peru
De brugklasleerlingen van de BSG hebben op vrijdag 23 december jl.
met elkaar ruim 5000 euro binnengehaald voor Patacancha in Peru.
Tijdens de jaarlijkse sponsorloop renden ruim 140 bruggers door de
modder en over de duinen om geld in te zamelen voor schoolgaande
kinderen in Patacancha, een bergdorpje in de Peruaanse Andes. Via
de stichting HOPE (Holanda - Peru) komt het geldbedrag op precies
de goede plek: in de streekschool Patacancha. Via goed onderwijs
verbeteren de indianen hun ontwikkelingskansen. Petje af voor de
tomeloze inzet van al onze brugklassers!
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Espeq
Elektriciteit aanleggen, dakpannen aanschuiven, primaire van secundaire kleuren
kunnen onderscheiden, (be)straten en het
bewerken van metaal tot kaarsenstandaard.
De leerlingen van 2 mavo/vmbo-tl hebben
vrijdag 2 december jl. kennisgemaakt met
de bouwwereld. Espeq, opleidingencentrum
voor beroepen in de bouw, had onze leerlingen uitgenodigd om deel te nemen aan

het project ‘Wonen, de spil waar alles om
draait’. De leerlingen hebben een fantastische ochtend gehad. Het was afwisselend,
leerzaam en leuk. Als afsluiting mochten ze
ook allemaal nog hun zelfgemaakte kaarsenstandaard meenemen. Een prachtig aandenken aan een actieve ochtend die in het kader
van de Praktische Sector Oriëntatie werd
aangeboden.
Judith Strijbis, decaan mavo/vmbo-tl

BSG Tweede prijs Science Olympiade
Vrijdag 2 december vond de regionale
voorronde plaats voor de European Union
Science Olympiad (EUSO) in Amsterdam.
De EUSO is een wedstrijd voor teams van
havo/vwo-leerlingen, waarbij de tests zowel
biologische als chemische en natuurkundige
elementen bevatten. Doel van de wedstrijd
is het uitdagen en stimuleren van geïnteresseerde en getalenteerde leerlingen op het
gebied van science.

Het driekoppige team van de BSG, bestaande uit Leon Rozing, Miró van der Worp en
Jippe de Bie, voerde drie opdrachten uit. De
eerste was een onderzoek naar de invloed
van de denktijd die een rijder heeft als hij
moet remmen zodra hij een klap hoort. De
tweede opdracht ging over bodemdoorlatendheid; het team moest aan de slag met
porositeit van zand, de waterlaag en de infiltratiesnelheid van water. Tot slot moesten de
resultaten gepresenteerd worden aan de jury
en de overige teams.
Binnenkort zal duidelijk worden of het
team van de BSG is doorgedrongen tot de
landelijke finale aan de Radboud Universiteit
in Nijmegen. Uit de winnende teams van
de nationale wedstrijd worden twee teams
geselecteerd. Deze gaan van 22 tot 29 april
2012 naar de Internationale EUSO in Vilnius,
Litouwen.

Examentraining
Afscheid
en nieuw begin
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Op donderdag 22 december hebben we afscheid genomen van Hennie de Jong die 26
jaar maatschappijleer en geschiedenis heeft
gegeven op de BSG. Het afscheid werd op
vrijdag 23 december nog even dunnetjes
over gedaan tijdens de kerstviering met de
leerlingen. De heer de Jong was een bevlogen leraar en iedereen zal hem missen. We
wensen hem een mooie tijd toe en hopen
dat hij zal genieten van zijn pensioen. De
lessen maatschappijleer worden met ingang
van 9 januari gegeven door Tim Hamaker.
Hij zal zich elders in deze berichten voorstellen. We wensen hem veel succes.

Het lijkt op dit moment nog ver weg, maar
voor onze examenkandidaten nadert het
centraal examen al snel. In april worden de
schoolexamens afgesloten. De laatste examenstof wordt behandeld en het gerichte
oefenen en trainen voor het examen begint.
Daarna is het meivakantie. Dit geeft de kandidaten mooi de tijd om alles nog eens goed
door te nemen. Na de meivakantie is er nog
één lesweek. In deze week organiseren we
een examentraining. De leerlingen oefenen in overleg met hun mentor drie of vier
examens van vakken die ze lastig vinden en
bespreken met hun docenten de laatste tips
en trucs om zo goedbeslagen ten ijs te komen. U zult tijdig het programma voor deze
laatste weken examentraining ontvangen.

Elly Kamminga, rector

Elly Kamminga, rector

Muziektheater op de BSG

Iemand, Niemand
en Dirk
Ook dit jaar hebben we weer een enthousiaste groep leerlingen die voor een geweldige
muziektheater voorstelling gaan zorgen.
Na een strenge selectie waarbij leerlingen
moesten laten zien dat ze zowel konden acteren als zingen en over de nodige discipline
beschikten, hebben we een getalenteerde
club leerlingen bij elkaar gekregen. Vanaf
september 2011 zijn we wekelijks aan het
repeteren, zelfs een aantal zondagen moesten er aan geloven, om een goed doortimmerd stuk te laten zien. Iedereen is dan ook
van harte uitgenodigd om dit stuk mee te
beleven.
Muziektheatervoorstelling ‘IEMAND
NIEMAND EN DIRK’. Een verhaal dat is
gebaseerd op het boek ‘Iemand, niemand
en Honderdduizend’ van Luigi Pirandello.
Het verhaal over Dirk, die in zijn relatie met
Roos een ontdekking doet over zichzelf.
Dirk kreunt als hij zoent. Deze ontdekking
loopt uit op een identiteitscrisis. Wie is Dirk?
Hoe ziet Dirk zichzelf en hoe zien anderen
hem...? Een muziektheatervoorstelling
gespeeld en gezongen door onze leerlingen
van de BSG!
Speeldata: donderdag 16, vrijdag 17
en zaterdag 18 februari 2012
Tijden: 19.45 (zaal open 19.30)
Locatie: Aula van de BSG (Rondelaan 34)
Kosten kaartje: 5 euro
Kaartverkooppunten: vanaf maandag 13
februari in de pauzes in de hal van de school.
U kunt ook reserveren via:
vries.p@berger-sg.nl. De kaartjes kunt u
vervolgens voorafgaand aan de voorstelling
in de hal van de BSG op halen. Kijkt u vooraf
op de website voor eventuele info over
uitverkochte voorstellingen.
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Sint
Onlangs kreeg ik het verzoek een aardig stukje
te schrijven over mijn bezoek aan de BSG op
5 december jl. Nou dat doe ik natuurlijk graag
omdat ik het bezoek aan deze school altijd als
een van de hoogtepunten ervaar op deze, toch
al zo bijzonderde, dag. Zo nam ik dit jaar mijn
aller-langste Piet mee naar school. Hierdoor
moesten wij ons verplaatsen in een oud deux
chevaux-tje omdat je daarvan het dakje eenvoudig kunt verwijderen. Piet paste anders niet
in la voiture! Kunt u zich voorstellen: niet un
chevaux maar deux chevaux! Die kinderen van
tegenwoordig zijn op jonge leeftijd al zo groot
dat je eigenlijk niet meer met een te klein Pietje
kunt aankomen. Je levert anders dan toch wat
aan autoriteit in, vandaar.

Werving schooljaar 2012-2013
Leerkrachten van groep 8 van alle
basisscholen in Bergen, Schoorl, Groet,
de Egmonden, Alkmaar-west, Petten,
Koedijk, Warmenhuizen en Tuitjenhorn
zijn in de maanden voorafgaand aan de
kerstvakantie in een persoonlijk gesprek
geïnformeerd over de BSG.
Vragen over niveau, klassensamenstelling, profilering van de BSG en de
laatste weetjes werden beantwoord.
Affiches over de BSG met daarop de
belangrijke data zijn opgehangen door
onze brugklassers. Voor de beste locaties zijn er cadeaubonnen te winnen.
Brugklasleerlingen hebben in twee- of
drietallen presentaties gehouden op
‘hun’ oude basisschool. Leerlingen
van de brugklas willen dit graag doen,
van leerkrachten van groep 8 heb ik
vernomen dat het zeer enthousiast en
zorgvuldig is gedaan.
De basisscholen komen op woensdag
15 en 22 februari proeflessen volgen.
Leerlingen kunnen zo, met echte lokaalwisselingen, ervaren hoe het is om een
lesrooster te volgen op de middelbare
school.
Alle leerlingen van groep 8 ontvingen
een BSG Bruggerkrant. Zo kunnen ze
zich voorbereiden op hun eerste bezoek
aan de BSG. Tijdens de informatieavonden op dinsdag- 17 en donderdagavond 19 januari vertellen mentoren,

brugklasleerlingen en afdelingsleider
aan ouders het verhaal over de BSG.
De bezoeken aan de basisscholen, de
presentaties van de brugklasleerlingen,
de Bruggerkranten, de proeflessen, de
informatieavonden voor de ouders zijn
stappen richting het hoogtepunt in de
werving: De Open Dag op vrijdag 3
februari. Dit is een mooie dag waarop
de BSG zich van haar sterkste kant laat
zien, vakkenpresentaties in alle lokalen,
leerlingen en docenten werken samen
om de leerlingen van groep 8 goed te
informeren. Brugklasleerlingen doen
rondleidingen en in veel vaklokalen zullen BSG leerlingen aanwezig zijn.
De inschrijvingsweek is van 12 t/m 16
maart 2012, alle voortgezet onderwijsscholen schrijven deze week in.
Voorafgaand aan deze week is er nog
onze jaarlijkse Tentoonstellingsdag op
zondag 11 maart van 11.00 tot 16.00
uur. De dag waarop de beroemde modeshow te zien is in de aula met echte
catwalk en veel beeldend werk van
leerlingen uit alle leerjaren.
U bent van harte uitgenodigd om ook
te komen kijken.
Half maart weten we wie onze nieuwe
bruggers zijn, we kijken naar ze uit.
Renate IJpelaan,
afdelingsleider brugklassen

De BSG maakte van mijn verjaardag een echte
happening! De mentoren van de brugklassen, maar ook van de tweede en derde klassen
vierden het feest in hun lokaal rond een berg
pakjes en surprises. Ouderwets, zoals ik dat
graag zie, werden bij onze binnenkomst liedjes
gezongen. En op mijn beurt nam ik traditiegetrouw enige belhamels op de knie voor een
corrigerend gesprekje. Lange Piet en ik hebben
het zelfs gepresteerd om zo’n ventje in de jute
zak te stoppen!
Maar ook in de bovenbouw werd kleur gegeven aan deze bijzondere dag. Zo ben ik even
binnengelopen in een klas waar er, onder het
genot van warme chocolade melk en speculaas,
een ontspannende film werd gekeken en in een
ander lokaal werd zelfs muziek gemaakt door
de aanwezige kinderen!
Die BSG: altijd warm en inspirerend en ze weten wat feesten is! Tot volgend jaar!
De Sint
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*** nieuw personeel ***

Mijn naam is Tim Hamaker, ik ben 26
jaar en woon in Amsterdam-Oost. Sinds
1 januari 2012 ben ik de nieuwe docent
Maatschappijleer aan de BSG! Na een
Master Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit besloot ik om de eerstegraads
opleiding docent Maatschappijleer te gaan
volgen. Na een succesvolle stage op het Kaj
Munk College te Hoofddorp, wist ik dat ik
hiermee verder wilde gaan. Voor mij is het
vak maatschappijleer een van de boeiendste
en belangrijkste vakken van de middelbare
school. Het gaat bij dit vak niet alleen om
kennisoverdracht, maar vooral om leerlingen
op verschillende manieren naar hun eigen
leefomgeving te laten kijken.
Ik ben ontzettend blij dat ik dit vak op deze
school kan geven. De BSG spreekt mij als
cultuurschool enorm aan. Vanaf mijn zesde
levensjaar houd ik mij actief bezig met
muziek. Mijn eerste onderwijservaring was
dan ook in de rol van gitaarleraar. In die rol
heb ik met mijn leerlingen de toegevoegde
waarde van muziek & creativiteit van dichtbij
mogen ervaren. Naast deze muzikale noot
heb ik als trouwe AZ supporter het gevoel
in Bergen beter op mijn plek te zijn dan in
Amsterdam.

‘Ik ben ontzettend blij dat
ik dit vak op deze school
kan geven. De BSG spreekt
mij als cultuurschool
enorm aan.’

Mijn naam is Stephanie Kramer en ik ben
sinds september dit schooljaar stagiaire op
de Berger Scholengemeenschap. Ik ben 21
jaar oud, opgegroeid in Burgerbrug en woon
alweer een jaar in Haarlem. Ik ben 3e jaars
studente docent Muziek aan het Conservatorium in Haarlem. Ik ben een oud-leerling
van de BSG en ik vind het ontzettend leuk
om weer terug te mogen komen en mijn
stage te volgen bij Anke Besseling en Peter
de Vries. Op de BSG heb ik eerst mijn vmbo
en daarna mijn havo diploma gehaald. Ik
heb een vooropleiding gevolgd gelijktijdig
met mijn havo 5 examenjaar. Ik ben vervolgens aangenomen voor de opleiding Docent
Muziek. Inmiddels ben ik werkzaam bij de
Muziekschool Harenkarspel als muzikaal leider, bandcoach en zangdocente. Daarnaast
verzorg ik cursussen AMV bij het Trompetterkorps in Alkmaar.
Ik maak op dit moment een muziektheaterproductie op het Haarlem College in Haarlem en ben parttime ondernemer. In het
kader van mijn opleiding Docent Muziek
heb ik Nederland mogen vertegenwoordigen op het International EAS Congres
in Bolu, Turkije. Ook ben ik nog steeds
actief als zangeres en muzikant. Ik speel in
verschillende producties en ik ben onderdeel
van het zang en gitaarduo: Stef&Wouter, in
samenwerking met oud-BSG leerling Wouter
Mooy. Sinds kort mag ik mij ook bewijzen
als leadzangeres van de coverband ‘Kink’.
Elke woensdagochtend loop ik stage in de
klassen: 1X, T4 en H5.

‘Ik ben een oud-leerling
van de BSG en ik vind het
geweldig leuk om weer
terug te mogen komen.’
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Decanaat havo/vwo
Decanen van de scholen uit Alkmaar
en omstreken organiseren elk jaar in
deze tijd bij de Hogeschool Inholland de
regionale voorlichtingsavonden (RVA)
voor havo en vwo. Hier presenteren zich
gedurende twee avonden ruim 170 hboen universitaire opleidingen uit heel Nederland. Leerlingen uit de vooreindexamenklassen kunnen hier snel, eenvoudig
en dichtbij (!) veel informatie verwerven
over potentiële vervolgopleidingen. Ook
als de keuze voor een opleiding al min
of meer vaststaat, is bezoek van enkele
alternatieven toch altijd de moeite waard.
Maar de meeste leerlingen zijn nog niet
zo ver… Voor hen is zo’n voorlichtingsavond een zeer geschikte manier om zich
te oriënteren. Op de BSG is dit dan ook
een verplicht onderdeel van de loopbaanoriëntatie. Vooraf heeft elke leerling al
enkele opleidingen van zijn/haar gading
gekozen. Begeleidende ouders kunnen
zich inschrijven voor een speciaal op hen
toegesneden voorlichtingsronde over
studeren in het hoger onderwijs. Op
de decanensite* van de BSG kunnen zij
hierover de nodige informatie vinden,
evenals over alle andere studiekeuzeactiviteiten.
Dit jaar hadden zich evenals vorig jaar
ruim tweeduizend leerlingen ingeschreven. Met de begeleidende ouders
veroorzaken zij op beide avonden veel
drukte binnen en buiten het gebouw
van Inholland. Voor mij en de andere
decanen zijn het twee spannende avonden. Komen alle voorlichters opdagen?
Laat de techniek ons niet in de steek?
Is iedereen op tijd in de lokalen? Hoe is
de sfeer? Enquêtes die we voorgaande
jaren hielden, wijzen uit dat de meeste
bezoekers tevreden en een stuk wijzer
huiswaarts keren. Gelukkig maar, want
daar doen we het voor!
* Voor de aanmeldprocedure van de
decanensite voor ouders: ga naar de site
(http://bsg-hv.dedecaan.net/) en lees het
nieuwsbericht. Aanmelden is ook voor
ouders! Nadat u zich aanmeld heeft, kunt
u ook profiteren van de faciliteiten die de
site biedt en beschikt u tevens over een
hotline naar de decaan.
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Rots en Water training brugklas
De BSG maakt voor alle brugklassen
ruimte in het rooster voor een sociale
weerbaarheidtraining. Alle brugklassers krijgen een ‘Rots & Water’
training. De begeleiding is in handen
van Lotte Holwerda, een gecertificeerd
en ervaren jongerencoach en sociaaljeugdverpleegkundige.
In elke Rots & Water-les staat één
thema centraal. De leerling krijgt fysieke en mentale oefeningen en situaties aangereikt, waarmee hij of zij voor
zichzelf leert opkomen. De uitdaging is
om tegelijkertijd respect voor de ander
te behouden.
De eerste vijf lessen ‘Rots & Water’
worden gegeven tijdens één van
de wekelijkse lesuren Lichamelijke
Opvoeding. De docent L.O. speelt in
de begeleiding een rol, maar ook de
andere brugklasdocenten van de BSG
zijn bekend met de thematiek en methodiek. Ter ondersteuning hangen er
posters met de Rots & Water begrippen in de lokalen. Tijdens de vijf lessen
worden de volgende thema’s behandeld: basisprincipes mentaal en fysiek
stevig staan, Rots en Water typeringen, fysiek en verbaal grenzen (leren)
stellen en aanvoelen van zichzelf en
de ander/omgeving, omgaan met
groepsdruk, fenomeen leiders en vol-

gers, werking van groepsdynamiek en
(a)sociaal gedrag, inzetten en gebruik
(leren) maken van eigen (mentale)
kracht en intuïtie.
De lessenserie wordt in activiteitenweek 2, 30 januari t/m 3 februari
2012, afgerond met een blok van 3
aaneengesloten lessen. De inhoud van
deze afsluitende training is:
• eervol weglopen bij provocatie
en intimidatie;
• omgaan met agressieve sferen en
bedreigende groepen;
• doorslaan van het plankje: inzetten van de geleerde technieken en
bewustzijn.
Na ieder lesuur Rots & Water hopen we dat het proces NIET stopt.
Het succes is direct gerelateerd aan
de aandacht die er voor sociaalemotionele ontwikkeling is binnen het
hele opvoed- en kindsysteem. Zowel
de ouders als de docenten op school
zijn een belangrijke schakel. Het is
belangrijk dat vakdocenten, mentoren
en ouders het proces, ieder vanuit de
eigen positie, volgen en – waar
mogelijk – ondersteunen.
Renate IJpelaan,
afdelingsleider brugklassen

Leerling klankbordgroepen
Om de ideeën van de leerlingen over de BSG beter een plaats te geven, werken we vanaf dit schooljaar met klankbordgroepen. De klankbordgroepen zijn
georganiseerd per afdeling en in de groepen zitten uit elke klas een of twee vertegenwoordigers. Aan de klankbordgroepen worden onderwerpen voorgelegd
waarover de schoolleiding nadenkt. Ook brengen de leerlingen onderwerpen in
die voor hen spelen. In de brugklas is bijvoorbeeld uitgebreid gesproken over de
veiligheid op school en pesten, het bruggerplein, de fietsenstalling en de aula. Bij
de mavo/vmbo-t is gesproken over schoolfeesten (de school organiseert alleen
voor klas 1, 2 en 3 een feest); verder kwam bijvoorbeeld de hygiëne van de wc’s
ter sprake. Bij de havo ging het over: roken op het plein en in het bos, profielkeuze, vervolgopleidingen en de overgang van 3 naar 4; ook willen de leerlingen
meer wedstrijden in klas 2 en 3. In atheneum was het thema buitenlandse reis
heel belangrijk. Dit ook in verband met het onderzoek rond de Romereis dat
twee leerlingen uit klas 4 hadden gedaan. Andere onderwerpen waren de planning van het profielwerkstuk en de gang van zaken rond de schoolexamens. De
schoolleiding is erg blij met de ideeën en de inzet van de leerlingen en we zullen
zeker proberen deze mee te nemen in de beleidsontwikkeling en organisatie.
Elly Kamminga, rector

Kerstviering bovenbouw
Terwijl de brugklassers de benen uit hun lijven liepen en
de andere onderbouwers van de zelf-mee-gebrachte
brunch genoten, werd in de aula voor alle bovenbouwers een kerstbijeenkomst georganiseerd. Na een korte
nacht te hebben gehad vanwege het Gala, kwamen de
brakke hoofdjes massaal naar de aula. Niet alleen om
de nacht na te bespreken, maar vooral om op een heel
gezellige manier een mooie afsluiting van het jaar te
beleven.
De aula was in kerstsfeer opgetuigd, er stonden tafels
met gezonde en minder gezonde waar. En er speelde
live muziek (ook allemaal leerlingen uit de bovenbouw).
De kerstlezing werd gedaan door docent maatschappijleer Hennie de Jong, die op deze wijze een punt achter
zijn carrière zette. Veel leerlingen zullen een goede
herinnering aan hem hebben overgehouden.
Moe en zeer voldaan eindigde deze dag na het opruimen met een laatste glas ‘jus’...
Iedereen bedankt en een goed 2012 toegewenst.
Hier staat een filmpje waarin de sfeer van de dag is te
proeven.
Frans Rol, Peter de Vries en Thijs Oudshoorn,
organisatoren
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Brijder verslavingszorg op de BSG
De aula was gevuld met ouders van leerlingen van de eerste en tweede klassen van
de Berger Scholengemeenschap uit Bergen.
Mevrouw Olga Kruize van de Brijder verslavingszorg hield de presentatie over groepsdruk en verslavingen die er kunnen voorkomen bij jongeren.
Tijdens de avond vertelde Mike zijn verhaal.
Een zeer aangrijpend betoog over hoe hij in
aanraking kwam met softdrugs en over zijn
houding als rebelse puber. Open en eerlijk
liet hij weten dat hij niet ontvankelijk was
voor reacties van zijn ouders als zij hem erop
wezen dat hij niet goed bezig was. “Het
begon met een joint roken, het werden er
steeds meer,” vertelde hij. Thuis was hij niet
meer te hanteren en toen hij uiteindelijk de
portemonnee van zijn moeder leegroofde
en ruzie maakte met zijn broertje en ouders
en uiteindelijk harddrugs gebruikte hadden
zijn ouders twee keuzes. De ene was dat hij
het huis uitgezet zou worden de andere was
dat hij zou afkicken. “Ik ging bij een vriend
wonen, toen hij een periode weg was heb
ik ook zijn huis leeggeroofd. Toen stond ik
letterlijk op straat.” Uiteindelijk sliep Mike in

een auto bij een MC Donalds filiaal in Den
Helder. Als de mensen snacks in vuilnisbakken gooiden at hij het op. “Ik bedacht me,
‘wil ik zo verder?’ en besloot om weer bij
mijn moeder aan te kloppen met de belofte
dat ik zou afkicken.” Nu is hij al vier jaar
clean, doet een opleiding in de psychiatrie
en heeft een leuke vriendin. Ieder luisterde
naar zijn verhaal en de aula was muisstil. Na
afloop kon men vragen stellen , ook aan zijn
moeder.
Mevrouw Kruize nam na een halfuurtje de
microfoon over en vertelde dat er vroeger
geleerd werd aan kinderen: “als je een pakje
shag rookt, ben je een echte vent.” Men
wist nog niet dat het zo slecht was. Tot 16
jaar is alcohol absoluut verboden bij jongeren, ook als zij naar een feestje gaan waar
gedronken wordt. “Een plus een is drie, nee
is gewoon nee,” zei mevrouw Kruize beslist.
“De hersenen kunnen echt beschadigen van
alcohol en er zijn voorbeelden van kinderen die vwo niveau hadden en een aantal
niveaus terug gingen. Ook kinderen thuis
leren drinken is fout, waarom moet je leren
drinken?” Gamen is ook een vorm van ver-

Schilderworkshop voor ouder en kind
Kunstenares Annemarie Kuster komt op de BSG een workshop geven voor ouders en hun
kinderen, genaamd “Zó zie ìk het”. Iedere deelnemer zal werken aan een eigen werkstuk,
maar doordat er gewerkt wordt met hetzelfde thema zal het verrassend zijn welke invalshoek de ouder kiest en welke zijn/haar kind. Door middel van haar professionele begeleiding
lukt het Annemarie Kuster altijd de deelnemers enthousiast te krijgen. De gemaakte werkstukken zullen tentoongesteld worden in de galerie van de school; Galerie ‘Le Paarlberg’. De
opening is enkele dagen voor de Tentoonstellingsdag en zal een aantal weken te zien zijn.
Wij zijn op zoek naar zeven kunstzinnige koppels die deze uitdaging aandurven! Bij meer
aanmeldingen zullen we helaas mensen teleur moeten stellen. Voor vragen en aanmeldingen
kun je een mail sturen naar Lonneke Maijers: maijers.l@berger-sg.nl .
Datum: zondag 11 februari. Tijd: 10.00 tot 16.00 uur.
Kosten: € 8,50 p.p. incl. materialen, lunch, drinken, etc.
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slaving en zelfs facebook werkt verslavend
vanwege de snelle contacten die je via het
scherm hebt.” Mevrouw Kruize begeleidt
ook de ‘comazuipers’ in het ziekenhuis, “de
jongste was 10 jaar,” vertelde ze. “Na drie
biertjes of wijntjes kun je al in coma raken.”
Er konden vragen gesteld worden en alle
ouders gingen met de mentor van hun
zoon of dochter mee naar het lokaal. Hier
werden stellingen via een scherm getoond
waarover gediscussieerd kon worden. Een
aantal leerlingen vertelden in hun lokaal hoe
zij een dag bij de Brijder informatie hadden gekregen en met een speciale bril op
oefeningen moesten doen. De bril beeldde
uit wat iemand ziet en voelt als hij teveel
alcohol op heeft. Er is tegenwoordig veel
meer aandacht voor alcohol en drugsverslaving onder jongeren. Als bij een jongere een
vermoeden is dat hij of zij verslaafd is en de
docenten op de BSG zien dit worden ouders
en Brijder meteen ingeschakeld. “Bij mij
ontbrak vroeger deze informatie,” liet Mike
weten. “Het programma spuiten en slikken
vind ik waardeloos omdat verslavingen bijna
toegejuicht worden,” voegde hij toe. Er
werd ook aandacht besteed aan groepsdruk,
hoe reageer je als je drugs of alcohol aangeboden krijgt? Iedereen was het erover eens
dat het een leerzame avond was.
Sietse Bootsma, leerling 2havo

Leerlingbezoekdagen
MBO
Vrijdag 10 januari jl. ben ik naar Amsterdam
geweest voor mijn proef opleiding op de
hotelschool van het ROC, aan de Da Costastraat. Eerst moest ik met de trein vanuit
Alkmaar naar Amsterdam, en ik moest heel
vroeg daar zijn, namelijk om 08.45 uur.
Ik kon gelukkig wel een dag eerder al naar
Amsterdam omdat ik daar woon met mijn
vader. De school is wel vlakbij het huis van
mijn vader, dus ik hoefde niet met de tram
of bus. Eenmaal in de school moest ik flensjes bakken en die mocht ik uiteindelijk aan
het eind van de dag ook opeten. Ik werd
rondgeleid door leerlingen van de school en
ik kreeg les van de leraren en ook de leerlingen. Het leek mij een gezellige en goede
school, dus ik denk dat ik mijn keuze al heb
gemaakt voor mijn vervolgopleiding. Maar
eerst mijn vmbo diploma halen!
Storm Nooij, leerling 4mavo/vmbo-tl

