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Voorwoord

Geachte ouders,
Bijna zomervakantie! Het was een lang
schooljaar en leerlingen en personeel hebben hard gewerkt aan goede resultaten
en mooie werkstukken. Zoals u van ons
gewend bent liggen de doorstroomresultaten na examen ook dit jaar op of boven
het landelijk gemiddelde. Bovendien hebben we een recordaantal leerlingen die na
hun mavo-examen doorstromen naar de havo (22). We wensen alle
examenleerlingen veel succes bij hun toekomstplannen!
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen van komend
schooljaar. We nemen afscheid van een aantal gewaardeerde collega’s
en het is gelukt om alle vacatures goed in te vullen. De nieuwe colDocent Engels Mevrouw Maas neemt na 33 jaar afscheid.
lega’s zullen zich begin volgend jaar aan u voorstellen.
Uw bijzondere aandacht vraag ik voor het afscheid van mevrouw
Maas. Zij heeft 33 jaar op de BSG gewerkt als docent Engels en als
brugklasmentor. Ze gaat nu van haar pensioen genieten. Wij danken
Sinds begin april heeft de Berger Scholengemeenschap een
haar voor haar grote inzet in deze jaren en de goede samenwerking
officiële eigen Facebookpagina
die ze altijd heeft gehad met ons als collega’s, maar ook met de leerwww.facebook.com/BergerScholengemeenschap
lingen en de ouders.
Als u deze pagina bezoekt en op ‘vind-ik-leuk’ klikt, krijgt u
In de zomervakantie zal ons gebouw weer gebruikt worden door The
dagelijks het laatste nieuws op uw tijdlijn te zien.
International Holland Music Sessions. Dus als u een kijkje wilt nemen
bij deze muzikale masterclasses van topniveau bent u van harte welkom. Voor ons zal tijdens de vakantie het eerste deel van het schoolplein opnieuw worden ingericht, zodat dit een gezelligere plek wordt
voor de leerlingen.

BSG op Facebook

Agenda

Ik wens u allen een heel goede zomer en een ontspannen vakantie.
Elly Kamminga, rector

		
juli
18 jul
21 jul
22 jul t/m 3 sept

Boeken inleveren Iddink in gymzaal
Rapporten ophalen bij mentor
Zomervakantie

september
		
4 sept Ophalen rooster en kennismaking klas
5 sept Eerste lesdag volgens rooster
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Brugklasfeest

BSG

Donderdag 13 juli vond het jaarlijkse eindfeest plaats voor alle brugklassers. Net als vorig jaar werd deze avond georganiseerd door de
brugklasmentoren en de hulpmentoren. De muziek werd verzorgd
door DJ Maaijer en MC Beker!
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Eindexamens 2017
Woensdagavond 14 juni kwamen alle
geslaagde examenkandidaten naar school
om de goede afloop te vieren met elkaar en
hun mentoren. Sommigen konden nauwelijks geloven dat ze nu echt klaar zijn
met de middelbare school, anderen wisten
vooraf zeker dat ze geslaagd waren. Toch
was iedereen die dag toch wel (een beetje)
zenuwachtig voor het verlossende telefoontje. Behalve de nodige felicitaties kregen de
geslaagden ook de cijferlijst van hun mentor.
Er is vier, vijf, zes of zelfs zeven jaar naar het
eindexamen toegewerkt. Hopelijk hebben
onze examenkandidaten meer geleerd dan
alleen wat nodig is voor het examen. Na
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een welverdiende vakantie gaan ze de wijde
wereld in, nieuwe perspectieven achterna.
De BSG is voor hen een tussenstap naar
volwassenheid. Hopelijk kijken onze oudleerlingen met veel genoegen terug op een
mooie, gezellige en leerzame tijd. Begin
juli vonden de diploma-uitreikingen plaats.
Tijdens deze bijzondere middagen werd elke
leerling persoonlijk toegesproken door een
vakdocent of mentor. Door deze grappige
en ontroerende toespraken werd de betrokkenheid van de docenten bij de leerlingen,
die zo kenmerkend is voor onze school,
weer eens benadrukt.
Eva van Leeuwen-ten Have,
mentor examenklas atheneum

BSG-leerling
genomineerd in
Randstad
Verhalencompetitie
Op dinsdag 31 mei was Debra de Lange
(A3Y), samen met haar klasgenoten Julia
en Fay, naar Diemen gereisd op uitnodiging
van uitzendbureau Randstad. Deze leerlingen hadden deelgenomen aan de nationale
Randstad Verhalencompetitie ‘Zal ik je eens
vertellen wie ik ben?’ en Debra’s tekst was
uitgekozen om mee te dingen naar de prijzen! De verhalen van alle 20 genomineerden
zijn opgenomen in een mooi uitgegeven
bundel met speciaal voor de gelegenheid
gemaakte illustraties, dus die prijs had Debra
alvast binnen. Helaas was haar verhaal
volgens de jury (jeugdboekenauteur Eva
Burgers) niet het beste in de categorie vwo,
waardoor de schrijfworkshop aan de neus
van klas A3Y voorbijging. Maar het was een
feestelijke middag, waar we mooie verhalen

Profielwerkstuk
genomineerd KNAW

gehoord hebben en waar de kracht en het
belang van schrijven weer eens heel duidelijk
werden.

Elk jaar stuurt de BSG een paar uitstekende
profielwerkstukken in voor de Onderwijsprijs
van de KNAW, een wedstrijd voor het vwo.
Hoewel onze school niet in de prijzen is gevallen, was het werkstuk van Wiep van Kimmenaede (A6Y) wel genomineerd. Daarbij
behoorde het tot de tien beste van Nederland in het betreffende profiel. Wiep dong
mee in het profiel E&M met haar werkstuk
The Last Mile, over het bezorgtraject van
online bestellingen. Felicitaties voor Wiep en
haar begeleider Harry Burgering!

Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum
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Dansende gordijnen

Jade Kooge:
dichteres in
de dop!

Dansende gordijnen
Kabbelende wind door de hangmat
Het water in zijn turquoise voegen
beweegt met de wind
Naamloze, in mijn hoofd, vruchtjes
vallen uit de boom

Jade Kooge uit A5Y schrijft graag
gedichten en besloot in het begin
van dit jaar enkele van haar lyrische
pennenvruchten in te zenden voor de
dichtwedstrijd Doe Maar Dicht Maar
2016-2017. En Jade blijkt een talent!

Alles beweegt behalve ik
Het gras trilt
Mijn lichaam zwijgt
De natuur spreekt
Vogels kibbelen en zweven
Een verstrooide vlieg zoemt en brult
Irritatie brengt mijn wenkbrauwen
bij elkaar
Mijn voeten bewegen
ze worden opgetild door mijn knieën

Uit de duizenden inzendingen selecteerde de jury haar gedicht Dansende
gordijnen als een van de 100 mooiste
gedichten van de dichtwedstrijd. Dit betekent dat haar gedicht geplaatst is in
de dichtbundel Doe Maar Dicht Maar
2017. Zaterdag 24 juni jl. ontving Jade
een exemplaar van de bundel tijdens de
finale van de dichtwedstrijd in Arnhem.
Hieronder staat het winnende gedicht.

Mijn ogen waren al wakker maar
nu ontwaakt ook mijn hoofd
Ik draai me om en kijk naar de lucht
Mijn lichaam zwijgt
De natuur spreekt

Gitta Tolman,
docent Nederlands

Jade Kooge

Verkiezing ‘Beste docent van het jaar’
Afgelopen week vond de eerste verkiezing
tot ‘Beste docent van het jaar’ plaats op de
BSG. Alle leerlingen van de BSG konden
stemmen op één docent. In de hal lagen
stemformulieren waarbij de leerlingen ook
konden aangeven waarom ze op een bepaalde docent wilden stemmen. Hierbij kwamen
criteria aan bod als:
- deze docent kan goed orde houden.
- deze docent legt goed uit
- deze docent luistert naar mij als individu
- ik vind de lessen van deze docent heel
goed omdat…
Donderdag 13 juli werd in de grote pauze
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de uitslag bekendgemaakt in de aula. Alle
stemmen waren die ochtend geteld en er
was een shortlist opgesteld van vijf genomineerde docenten: mevr. Maas (Engels), mevr.
Lagendijk (L.O.), dhr. van Wichen (natuurkunde), dhr. Boele van Hensbroek (geschiedenis) en mevr. Roosjen (Engels). Uiteindelijk
ging dhr. Boele van Hensbroek met de eerste
prijs naar huis. Op de tweede plek was dhr.
van Wichen geëindigd, gevolgd door mevr.
Lagendijk, mevr. Maas en mevr. Roosjen.
Van harte gefeliciteerd!
Annemé Demoitie, leerling 3 mavo/vmbo-tl
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Het beste idee van de BSG
Tijdens de laatste activiteitenweek begin
juli vond het project ‘Samenhang’ plaats.
Leerlingen uit 2 en 4 atheneum konden zich
via Magister inschrijven op een van de volgende projecten: Het beste idee van de BSG,
Welkom in mijn leven en Kinetische Kunst.
Bij het project Het beste idee van de BSG
gingen leerlingen in groepjes van vier aan de
slag met het maken van bedrijfsplannen en
prototypes. Er werd hard gewerkt in Google

Classroom op Chromebooks en na vier dagen
samenwerken presenteerden de leerlingen
in de aula op donderdag 13 juli hun beste
ideeën. De vakjury, bestaande uit dhr. Van
Pruissen, mevr. Wennis, mevr. Roosjen en dhr.
Van den Berg, koos voor de B-triangle: een
roterende bank zodat je nooit meer natte billen hebt als je wilt zitten nadat het geregend
heeft. De publieksprijs ging naar de ‘Get
Home Safe app’.

Poëzie in de branding
Onze docent Nederlands had ons opgegeven voor een poëziewedstrijd. In de klas
moesten we opschrijven waar we aan dachten met de woorden strand en zee. Daarna
moesten we het gedicht maken. Kick vond
het makkelijk om het gedicht te maken, Yen
moest er heel vaak over na denken en Noortje vond het moeilijk. Er waren 20 winnaars
van de 233 inzendingen en wij waren er
drie van. Eerst kregen we een mailtje dat we
hadden gewonnen maar dat mochten we
weer niet vertellen.

Gezondheid en de
middeleeuwen
Als start van het thema Gezondheid en de
middeleeuwen maakten leerlingen kennis
met het denken en handelen van middeleeuwers ten aanzien van gezondheid.
Er was les van de chirurgijn, een kookster en
een echte reizende genezeres die voorspellingen kon doen.
Loes de Reus, docent O&O

Uiteindelijk gingen we op dinsdag de 23ste
van mei naar Bergen aan Zee. Daar aangekomen moesten we een half uur wachten
op onze ouders. Toen onze ouders er waren,
kregen we eerst gratis drinken. We moesten
best wel lang wachten tot we aan de beurt
kwamen. Voor ons was onze conciërge met
zijn gedicht, die was best wel goed. Toen
waren wij aan de beurt. Als eerste kwam
Kick met zijn gedicht, daarna kwam Yen en
als laatst kwam Noortje. We waren alle drie
erg gespannen, maar toen je daar stond was
het wel leuk! Op het einde kregen we een

placemat met ons gedicht erop. Hieronder
leest u het gedicht van Noortje:
Ik lig op het strand
De zon schijnt
De zee ruist
Mensen bouwen een kasteel
En spelen in het zoute water
Ik wil ook zwemmen
Maar dat kan ik niet
Want ik ben een steen
Kick Zwart, Yen Nguyen, Noortje van
de Reep, leerlingen 1 mavo/vmbo-tl

Nederlands
kampioen
beachhandbal
Britt Stammes (A5Z) is met haar handbalvereniging VZV (’t Veld) afgelopen weekeinde
twee keer Nederlands kampioen beachhandbal geworden, met de B1en de A1. Ze heeft
dus twee gouden medailles gewonnen en
daar feliciteren we haar van harte mee!
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Junior Natuurkunde-Olympiade
Sinds enkele jaren wordt er een Junior
Natuurkunde-Olympiade georganiseerd.
Eindelijk, zou je kunnen zeggen, want de
bovenbouwversie bestaat al vele jaren. Wist
je trouwens dat er ook olympiades bestaan
voor sterrenkunde, aardrijkskunde, taalkunde en nog meer vakken?
Dit jaar heeft een kleine groep leerlingen
van onze school meegedaan aan de junior
natuurkunde-olympiade. Dit waren deels
ook de leerlingen die aan de IJSO hebben
meegedaan. Het zijn jongens en meiden die
er zin in hebben om zichzelf te verbeteren
en te kijken wat ze kunnen. Uiteraard komt
er een flinke portie kennisniveau bij om de
hoek kijken.

Vorige week kwamen de uitslagen binnen
van onze deelnemers. En dat was verrassend!
Van de 1494 deelnemers zijn er 133 door
naar de 2e ronde. En bij die 133 hoort ook
Daan Broers uit A3X. In de tweede ronde is
Daan helaas niet in de prijzen gevallen. De
drie deelnemers hebben een certificaat ontvangen, het gaat natuurlijk wel om eeuwige
roem bij dit soort evenementen. De andere
deelnemers waren: Julie Folkerts en Levi
Kater, de laatste staat helaas niet op de foto.
Ik ben er trots op dat we zo’n talent als Daan
in ons midden hebben.

Twee enthousiaste docenten van het Houten Meubileringscollege hebben in periode
4 een workshop meubel(tjes) maken gegeven aan twee even zo enthousiaste groepen
2 mavo/vmbo-tl. Onze leerlingen gingen
voortvarend aan de slag en hebben diverse
leuke ontwerpen gemaakt.

Perry Castricum,
docent natuurkunde

Bibian Raaijman,
docent handvaardigheid

Samenwerking
basisschool
De afgelopen weken zijn twee klassen van
de Bosschool op de BSG geweest om samen
met onze leerlingen te werken aan lessen en
projectjes.
Groep 7 was uitgenodigd door leerlingen
van 3 havo om scheikundeproefjes te doen.
In kleine groepjes doorliepen zij een circuit
waarin de leerlingen proefjes mochten doen
met huis-tuin-en-keukenmateriaal. Groep 6
is zelfs twee keer langs geweest om lessen
te volgen. De eerste keer was een scheikundeles, georganiseerd door 3 havo. De
tweede keer was afgelopen week in 2 havo.
Die dag speelden de leerlingen uit groep 6
met spelletjes die de leerlingen uit H2G zelf
hebben gemaakt. Het was een groot succes!
De spelletjes waren zelfs zo goed dat de
leerlingen uit groep 6 de spelletjes het liefst
wilden kopen.
Marthe Scheffer, docent Nederlands

Hout- en
meubileringscollege
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Ardennen 2017
We hebben veel leuke dingen gedaan, maar
een van de spannendste dingen vond ik de
avondwandeling.
Maandagavond: we verzamelden voor het
huisje van de begeleiders en kregen uitleg
over de wandeling. Ondertussen keek ik
naar de heuvel, of eigenlijk een enorme
berg… die we zouden beklimmen. Mijn
gedachten dwaalden af van de uitleg en ik
dacht dit gaan we toch nooit kunnen! Maar
we gingen. Ik liep met mevrouw Scheffer
en terwijl we wat levensverhalen deelden,

De Weddenschap
De eerste en tweede klassen van de mavo/
vmbo-tl doen elk jaar mee aan De Wed-

liepen we richting het eerste hek dat we
moesten passeren. Vervolgens kwamen we
in het bos en daar liepen we dan, door het
donker tussen de bomen, het idee hebbende
dat je bij iedere boom die je passeert bang
bent dat er een gestalte achter vandaan
komt. We liepen recht omhoog, bij iedere
stap hoorde je takken kraken onder je voeten. Eenmaal boven hadden we eigenlijk nog
niet het gevoel dat we boven waren. Dit
kwam doordat we geen uitzicht hadden op
de lichtjes die je in het dal zou moeten zien.

denschap van Stichting Lezen. De Weddenschap is een campagne om het lezen onder
jongeren in het vmbo te bevorderen.
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Onze weg naar beneden was nog enger dan
heen. Lopend langs de schuine kant van de
berg, hand in hand met een vriendin, proberend gladde stukken te ontwijken en iedere
boom die je tegen kwam te grijpen. Achter
mij hoorde ik een gil, gevolgd door veel
gelach en dit herhaalde zich een aantal keer.
Onderweg naar de huisjes hadden we allemaal een heel trots gevoel, omdat we het
toch maar gedaan hebben en we hadden
allemaal onze angst overwonnen!
Anna Koman,
leerling 3 mavo/vmbo-tl

De leerling gaat een weddenschap aan met
een bekende Nederlander die net als zij ook
drie boeken in zes maanden uit moet lezen.
In die zes maanden krijgen de leerlingen tips
en peptalks van hun leescoach (de bekende
Nederlander) om het lezen vol te houden. Je
kunt individuele prijzen winnen, maar ook
bijvoorbeeld een klassenuitje.
Dit jaar vielen er maar liefst drie leerlingen
van de BSG in de prijzen.
Op de foto van links naar rechts:
Jeroen van de Pol (T2A) en Amber Poland
(T1B) met een boekenpakket en Denise
Winkel (T1B) met kaartjes voor het pretpark
Drievliet.
Judith Strijbis,
docent Nederlands

