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MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

Voorwoord

Het schooljaar is weer voorbij en dit is
de laatste BSG-berichten van dit schooljaar. Door de verschuivende vakantieperiode en de twee weken meivakantie,
5 juli
was het een wat korter en intensief
6 juli t/m 25 aug
schooljaar waarin weer een hoop leer26 aug
zame, interessante en leuke dingen zijn
27 aug
gebeurd. Wij hebben er van genoten.
26 t/m 29 aug
De landelijke commotie over de gestolen eindexamens is gelukkig
28 aug
grotendeels aan ons voorbij gegaan. Op de BSG zijn geen onregel29 aug
matigheden geconstateerd. Wel hadden de atheneumleerlingen een
3 sept
uitgesteld examen Frans en de mavoleerlingen moesten een dag
4 sept
langer wachten op hun uitslag. Dat wachten werd ruimschoots be4 sept
loond, want ook dit jaar mogen we ons verheugen in een school10 sept
brede goede uitslag. U leest hier elders meer over.
12 sept
Op dit moment zijn we nog druk bezig met de afronding van het
17 sept
huidige schooljaar en de voorbereiding op het komend jaar. Dankzij
19 sept
wederom een uitstekende aanmelding hebben we volgend jaar een
24 sept
iets groter leerlingaantal waardoor we wat aanpassingen zullen
26 sept
moeten doen in het gebouw. Met deze aanpassingen zullen we
30 sept
gelijk wat verbeteringen aanbrengen. Zo worden in de zomer de
MAVO/VMBO-TL
• HAVO
• Atheneum
gymzalen
met de bijbehorende kleedruimtes
gerenoveerd.
Verder
brengt een wat groter leerlingaantal met zich mee dat we ook wat
meer docenten nodig hebben. Gelukkig hebben we alle vacatures
weten te vervullen. De roostermakers zitten al druk te puzzelen op
het nieuwe rooster. Kortom: we zijn bijna klaar met het schooljaar.
Graag wens ik u namens alle personeel van de Berger Scholengemeenschap een heel goede vakantie toe.
Elly Kamminga, rector

BSG

Examens 2013
Het examen van 2013 zal de geschiedenis in gaan als het examen
waar op grote schaal werd gefraudeerd. In eerste instantie leek het
om één examen te gaan, maar uiteindelijk zijn er op de scholengemeenschap Ibn Ghaldoun in Rotterdam 27 examens gestolen.
Voor de examenkandidaten van de BSG was het nog even spannend, omdat de mogelijkheid bestond dat er examens ongeldig
zouden worden verklaard. Uiteindelijk viel het allemaal mee: het vwo
examen Frans werd een dag verschoven en de uitslag van het vmbo
examen kwam een dag later. Ondanks de verscherpte exameneisen
waren de resultaten van het examen ook dit jaar weer goed.
Ruim 91% van onze kandidaten is geslaagd. Als de trend van de
afgelopen jaren zich doorzet zal dit landelijk 89% zijn.
De slagingspercentages van 98% voor het vmbo en 93% voor
het havo zijn ruim boven het landelijk gemiddelde en de 83% voor
het atheneum zal rond het landelijk gemiddelde uitkomen.
Jeroen Borsboom, examensecretaris

Agenda

juli/augustus/september

rapport ophalen
zomervakantie
rooster + schoolkalender ophalen
eerste schooldag volgens rooster
introductieweek brugklassen
activiteitendag 4 havo
activiteitendag 4 mavo & 4 atheneum
informatieavond ouders brugklassen
informatieavond ouders 4 havo & 4 atheneneum
informatieavond ouders 3 mavo/vmbo-tl
informatieavond ouders 3 havo & 3 atheneum
informatieavond ouders 2e klassen
informatieavond ouders 4 mavo/vmb-tl + DUO
informatieavond ouders 5 havo & 6 atheneum + DUO
informatieavond ouders 5 atheneum
ouderavond coaching pubers
ouderklankbordgroep
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Nieuwe brugklassen
Alle 191 brugklassers van het volgende
schooljaar hebben kennisgemaakt met hun
mentor en klasgenoten. Bij aanvang van de
kennismakingsmiddag op woensdag 12 juni
stonden er grote witte borden in de hal met
de klassenindeling. Het moment dat de borden er stonden werden enkele foto’s geklikt
door broers en zussen en via what’s-app
verstuurd naar het brugklaszusje of -broertje.
Nieuwe bruggers liepen zelfverzekerd binnen of keken nog onwennig om zich heen.
Hulpmentoren (leerlingen uit de bovenbouw)
ontvingen de leerlingen, wezen hen de weg
en samen met de brugklasmentoren stelden
zij de verse leerlingen op hun gemak. Dit is
soms wel nodig. Huidige brugklassers verzorgden muzikale optredens in de aula. Na
dit welkom liepen de leerlingen mee met de
mentor naar het lokaal. Er is van alles uitgelegd, maar vast niet alles wordt onthouden.

Kunstwerk op Bruggerplein
Op donderdagmiddag 20 juni is op het
bruggerplein van onze school een groot
schilderij onthuld waarop een wonderlijke
picknick te zien is. Maker van het paneel is
Carmen Entius uit 5 atheneum. De mensen
op de achtergrond zien er heel gewoon uit,
maar in de voorgrond zijn tussen de planten
insecten en kleine elven verborgen. Elk
onderdeel van de voorstelling is heel precies
geschilderd. Zij heeft er ruim vier maanden
aan gewerkt.
Het schilderij dat Carmen nu heeft gemaakt

is onder grote belangstelling van familie en
vrienden, leerlingen en personeelsleden van
de BSG onthuld door Luna, het zusje van
Carmen. Het paneel van 120 x 120 cm is
de tweede van een serie van drie, te maken
door verschillende bovenbouwleerlingen, die
het bruggerplein van de BSG zal opfleuren.
Dit plein is gelegen aan de achterkant van
de school en wordt exclusief gebruikt door
de brugklassers.

Verbouwing

we vloeren, nieuwe tegels op de wanden en
nieuw meubilair. Oftewel banken en haken.
De doucheruimtes worden ook opgeknapt
en voorzien van hokjes en wasbakken. Daarnaast zullen de plafonds van de gymzalen
vernieuwd gaan worden en ondergronds
wordt het één en ander aangepakt.
Het wordt een hele klus en misschien dat
het na de vakantie nog niet helemaal gereed
is, maar dan sporten we op de velden. Het
moet toch eens mooi weer worden. We verheugen ons in ieder geval op het resultaat.

Na dertig jaar is eindelijk onze sportvleugel
aan de beurt voor een verbouwing. De
kleedkamers zijn na jarenlang intensief
gebruik niet helemaal meer van deze tijd,
evenals de gang tussen de twee zalen. Daar
was het afgelopen week nog een waterballet. Tijdens de skateweek een extra hindernisbaan in de gang. Alles zal een nieuw
jasje krijgen. Als het voorbereidende werk
voorspoedig blijft gaan, dan zal het deze
zomervakantie toch echt gaan gebeuren.
De kleedruimtes worden voorzien van nieu-

Frans Rol, docent tekenen

Sandra Natzijl, docent L.O.

Op maandag 26 augustus, de eerste schooldag, zal veel nogmaals worden verteld en
de dagen daarna nog wel eens. Zo zullen de
nieuwe leerlingen rustig wennen op de BSG
en hun middelbare schoolcarrière starten. Er
werd kennis gemaakt met elkaar, afspraken
gemaakt over met elkaar fietsen. Wat heb
je nodig voor de brugklas, hoe vind je de
weg en waar ontmoeten we elkaar dan? Het
is fijn de school, de mentor en klasgenoten
voor de zomervakantie te ontmoeten, zodat
het minder spannend is tijdens de eerste
schoolweek. Met een uitnodigingsbrief
voor de eerste schoolweek, informatie over
boeken bestellen en veel indrukken verlieten
de leerlingen de school om aan een lange zomervakantie te beginnen en daarna uitgerust
op de BSG.
Ook de huidige brugklassers hebben onze
aandacht. Donderdagavond 27 juni is het
schooljaar met een enthousiast feest afgesloten in de hal van de school. De dag eraan
vooraf werd doorgebracht in het Archeon.
Vrijdagochtend hebben leerlingen in groepjes
een poster gemaakt over het Archeon. Elke
brugklas heeft op eigen wijze afscheid genomen van de brugklasmentor en hulpmentor.
Dit was dan de laatste schooldag. Leerlingen
zijn een jaar groter, wijzer, ouder en zelfstandiger, ze gaan naar de tweede klas.
En net als elk jaar nemen we afscheid en
kijken we weer naar de nieuwe leerlingen uit!
Renate IJpelaan, afdelingsleider brugklas
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Sportdag
3e klassen
Geen stralende zomerdag op vrijdag 28 juni,
maar geen regen. Tijdens de fietspuzzeltocht
met opdrachten door Bergen en Schoorl,
georganiseerd voor alle derde klassen, bleef
het droog. De groep van Eva K., Eva V.,
Sophie, Camiel, Pip en Fleur bleek na afloop
de slimste en meest vindingrijke groep van
ons evenement te zijn. Een week eerder
hadden zij al bonuspunten ontvangen omdat ze de internetspeurtocht hadden gedaan.
In de ochtend verzamelden alle groepen

zich bij één van de 10 posten. Bij elke post
moest er een activiteit worden gedaan. Zo
begonnen onze winnaars bij het kratjes
stapelen, met bonuspunten op zak. Vervolgens kregen ze weer een stukje route om
de volgende post te kunnen vinden, een
touwbrug aan de Mosselenbuurt. Spektakel! Onder de bezielende leiding van
mijnheer Lek zijn alle leerlingen de 5 meter
brede sloot overgestoken. Om vervolgens
weer een stukje route te ontvangen. En

Sandra Natzijl, docent L.O.

Cambridge English

aan een Nederlandse student als hij/zij een
buitenlandse universitaire studie wil volgen.
In deze eerste Cambridge-groep worden
de leerlingen in een extra lesuur per week
klaargestoomd voor het FCE-examen in juni
2014. Tijdens deze uren, aan het einde van
de schooldag, zullen de leerlingen alle vijf
onderdelen van het FCE-examen oefenen:
spreken, schrijven, luisteren, lezen en ‘use

of English’ (woordenschat en grammatica).
De lessen worden gegeven door native
speaker mevrouw Van Grootveld. De leerlingen die zich voor dit programma willen
opgeven, moeten aan het einde van klas 3
resp. 4 minimaal een 7,5 voor Engels staan.
Aan het programma zijn voor de ouders
kosten verbonden.
Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

Met ingang van het schooljaar 2013-2014
starten we met een selecte groep leerlingen uit 4 en 5 atheneum een pilot voor de
Cambridge ESOL Examinations (English for
Speakers of Other Languages).
Deze examens zijn wereldwijd bekend en
worden op verschillende niveaus afgelegd.
Volgend jaar willen wij met het FCE-diploma
(First Certificate in English) beginnen en
in 2014-2015, als er genoeg animo is, het
programma verder uitbreiden met het
CAE-diploma (Certificate in Advanced
English). Het bezit van een CAE-diploma
is vaak een van de eisen die gesteld wordt

zo ging het verder. Een wandelende A, een
tangram, liedjes raden, letterspel, zeiltje
trekken, fietsparcours, klimduinrun en nog
etalageopdrachten ook, waar punten mee
te verdienen waren. We kijken terug op een
fantastische sportieve dag. Met dank aan
alle leerlingen uit 5 atheneum en collega
docenten die hebben geholpen. En natuurlijk
alle deelnemers!
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Brugklas
Open Podium
De stap van het podium in het klaslokaal
naar het podium in de aula is voor veel
brugklassers totaal vanzelfsprekend. Met
alleen de brugklassers en hun familie was
dit een avond met een heel intieme en
enthousiaste sfeer. Met een prima samenhorigheidsgevoel naar elkaars presentaties
kijken. En ook dit jaar werden er veel
mooie dingen gedaan.

Internationalisering op de BSG
Sinds 2009 is de BSG actief met internationalisering en onderhoudt daarbij nauwe
contacten met het Europees Platform. Zo
is het mogelijk gemaakt dat er al 4 jaar een
leerlingenuitwisseling met een school uit het
Poolse Kalisz, het Tadeusz Kosciuzko college,
is. Een leerzame, leuke en uitdagende tijd
voor de leerlingen die aan deze uitwisseling deelnemen. In deze weken werken
Nederlandse en Poolse leerlingen in groepjes
samen aan een project, welk met een gezamenlijke presentatie wordt afgesloten. Het
ene jaar vindt dat in Polen plaats, het andere
jaar in Nederland. Dit jaar waren wij weer
aan de beurt en in de week van 3 juni zijn
de Poolse leerlingen, nadat wij hun bezocht
hadden in april, bij ons geweest.
We zijn blij dat internationaliseren meer
voet aan de grond begint te krijgen binnen
de BSG. Er is inmiddels een e-mailproject
gestart in 4 atheneum bij het vak Engels,
met leerlingen van een internationale school
in Crozon in Bretagne, Frankrijk. Volgend
schooljaar zal er een docentenuitwisseling plaatsvinden tussen deze school en de
BSG en dit zal vervolgd worden met een
leerlingenuitwisseling. Inmiddels is er ook
een stevig contact met het Titus Brezovacki
gymnasium in Zagreb, Kroatië. Een docente
van deze school is net bij ons op bezoek geweest. Volgend jaar zal er naast de uitwisseling met Polen ook een leerlingenuitwisseling
met deze school plaatsvinden. Wij nodigen
leerlingen uit 3 havo en 3 atheneum uit
hierover na te denken en informatie in te
winnen. Ook kunnen leerlingen zich alvast
vrijblijvend opgeven voor één van de twee

uitwisselingen via onderstaand e-mailadres.
Waar de Poolse uitwisseling meer op de
cultuur, overeenkomsten en verschillen, is
gericht, zal de Kroatische uitwisseling een
meer creatief karakter hebben. In maart
2014 gaan we daarheen en de week zal
worden afgesloten met een voorstelling in
het plaatselijke theater, waar Nederlandse en
Kroatische leerlingen aan mee zullen werken.
Dit kan d.m.v. muziek, drama, film of dans.
Meer informatie is binnenkort te lezen op de
site van de BSG.
Carla Veldman, docent aardrijkskunde
Eugene van Stralen, docent natuurkunde
internationaliseren@berger-sg.nl

T1A begon heel swingend met een hele
groep This Love van Maroon 5 te spelen
en te zingen. Er waren hele mooie duo’s
met piano en zang bij. Er werden liedjes gepresenteerd die in de klas waren
ingestudeerd. Het liedje Stay van Rihanna
was dit jaar het meest gecoverde lied.
Maar desalniettemin heel goed gedaan.
Naast al het popgebeuren speelde Lindy
uit H1E een prachtig klassiek vioolstuk van
Vivaldi. De zaal luisterde er muisstil naar.
Nadat A1Y de Cupsong met een hele
groep had uitgevoerd werd de avond
afgesloten met een afwisselende dans.
Wat begon met klassiek ballet (spitzen) en
eindigde in hip hop dance. Kortom het
was weer genieten geblazen van de vele
talenten die op de BSG rondlopen.
Anke Besseling, docent muziek

Ouderbijdrage
Het schooljaar 2012-2013 is voorbij. Met
veel plezier kijken we terug op dit jaar. Naast
het reguliere onderwijs is de BSG een leuke
en aantrekkelijke school door allerlei extra
activiteiten die worden georganiseerd. Deze
activiteiten worden voor een belangrijk deel
betaald uit de ouderbijdrage die wij jaarlijks
van u ontvangen. Uw bijdrage is essentieel voor de verschillende excursies, extra
leermiddelenondersteuning, assistentie bij
de beeldende vakken en bijvoorbeeld de
activiteitenweken.

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u vinden op de website van de
BSG (link naar de juiste pagina) Daar vindt
u ook de schoolgids waarin aandacht wordt
besteed aan de ouderbijdrage.
Voor specifieke vragen u kunt altijd contact opnemen met de administratie van de
school. Wij willen dat de BSG een leuke
school blijft waar veel extra activiteiten worden georganiseerd. Uit het aantal nieuwe
aanmeldingen voor komend schooljaar blijkt
dat dit lukt!

U dient in deze periode via Iddink de schoolboeken voor komend schooljaar bestellen.
Iddink zorgt ook voor inning van de ouderbijdrage. In de bestelprocedure voor de
schoolboeken kunt u ook uw ouderbijdrage
aangeven.

Wij hopen dat u de school blijft steunen met
uw ouderbijdrage! Alvast bedankt.
Marcel Zoon,
oudervertegenwoordiger MR
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Open Dag en de lief-en-leed-commissie.
Zij gaat van een vervroegd pensioen genieten en is inmiddels al met haar man naar
Griekenland vertrokken.

mevr. Hebers

Afscheid, afscheid
en nog eens afscheid
Ook dit jaar nemen we afscheid van een
aantal zeer waardevolle medewerkers. In
april hebben we formeel afscheid genomen
van de heer Bromand die de afgelopen
13 jaar de conciërges heeft gesteund. Hij
heeft de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Gelukkig is hij echter zo aan de BSG
gehecht geraakt dat hij zich als vrijwilliger
heeft gemeld. We zullen hem dan ook nog
regelmatig zien. Vervolgens hebben we half
juni afscheid genomen van mevrouw Plooij.
Zij heeft zo’n 22 jaar op de administratie
van de BSG gewerkt. Bovenbouwleerlingen
kennen haar goed, want zij was degene die
achter de absentenbriefjes aanzat. Voor de
collega’s was zij de motor achter veel belangrijke, maar ook gezellige zaken zoals de

Aan het eind van schooljaar nemen we ook
afscheid van een aantal geweldige collega’s.
Zo gaat ook mevrouw Neeven van haar
pensioen en vooral haar kleinkind genieten.
Zij heeft 11 jaar op de BSG gewerkt als onderwijsassistent bij textiel en mede dankzij
haar hebben we van menige prachtige creatie tijdens de modeshow kunnen genieten.
De sectie Frans wordt dubbel getroffen. De
dames Hebers en America hebben beiden
besloten dat het mooi is geweest. Mevrouw
Hebers is inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd, maar zij heeft
met veel inzet en resultaat de laatste jaren

mevr. Plooij
onze eindexamenklassen havo en atheneum
begeleid. Mevrouw America heeft 12 jaar
Frans gegeven op de BSG en was daarbij
een uitstekende sectievoorzitter. Zij heeft
besloten dat ze meer tijd wil hebben voor
haar andere bezigheden en haar kleinkinderen. Tenslotte nemen we afscheid van
mevrouw van der Zon. Zij heeft 15 jaar op
de BSG gewerkt , eerst als docent techniek
en later wiskunde. Naast haar lessen heeft
zij jarenlang hand- en spandiensten verleend
bij de organisatie van het muziektheater.
Zij gaat elders binnen de stichting het vak
techniek geven.
We danken al deze collega’s voor hun
jarenlange inzet en wensen hen veel succes
bij hun toekomstplannen.

mevr. America
Elly Kamminga, rector

Tevredenheid en inbreng leerlingen en ouders
In de BSG-berichten van februari maakte
ik melding van de uitstekende resultaten
van het tevredenheidonderzoek onder
brugklassers. Inmiddels is ook het tevredenheidonderzoek onder leerlingen en ouders
van leerjaar 3 afgerond. In totaal geven de
leerlingen in leerjaar 3 de BSG een 7,31 (landelijk 6,69). Eigenlijk scoort de school overal
hoger dan landelijk. In eerdere onderzoeken
kwam naar voren dat leerlingen het gevoel
hadden dat hun mening niet meetelde op
de BSG. Dit vonden we natuurlijk vervelend.
Daarom hebben we nog meer aandacht
besteed aan de leerlingklankbordgroepen. In
dit onderzoek gaven de leerlingen de school
nu een 6,61 op dit punt (landelijk 5,95).
Ouders van leerjaar 3 beoordelen de school
met een 7,66 (landelijk 7,16). Dit jaar heeft

de BSG drie keer een ouderklankbordgroep
georganiseerd. Met de input van deze
ouders hebben we direct een aantal zaken
kunnen verbeteren. Zo hebben we onduidelijkheden op website kunnen verhelpen
en prioriteiten in de communicatie helder
gekregen. Ook hebben we een aantal
beleidsvoorstellen vooraf aan ouders kunnen
voorleggen. Bijvoorbeeld de pilot rond het
mobieltjesbeleid en het besluit volgend jaar
maar twee papieren rapporten uit te reiken.
Graag dank ik iedereen voor de inbreng.
Mocht u ook eens willen meepraten in
de ouderklankbordgroep dan bent u van
harte welkom op maandag 30 september
van 19.30 tot 21.00 uur. Het thema is dan
mentoraat.
Elly Kamminga, rector

Het personeel
Foto of
vakantiewens?
van
de BSG
(met zonnige
foto)
wenst u
een fijne
zomervakantie!

