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MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

Voorwoord

Geachte ouders en verzorgers,
De zomer is nu werkelijk aangebroken
en in deze hitte zwoegen onze eindexamenkandidaten voor hun examens. Een
spannende periode en bij de volgende
BSG-berichten hoop ik de resultaten van
hun geploeter te kunnen melden. De
meeste kandidaten zijn tot nu toe niet
ontevreden. Op 24 mei stond er in de
Alkmaarse Courant een aardig interview met drie van onze dyslectische kandidaten. Zij mogen van een aantal hulpmiddelen gebruik
maken. Hun belangrijkste boodschap was: zij zijn gewoon heel
goede leerlingen, maar hebben deze middelen nodig om dat ook te
kunnen tonen. De BSG steunt hen daar graag bij.
Onze zomervakantie valt dit jaar weer laat en dat betekent voor
iedereen dat er, hoe mooi het weer ook is, nog stevig gewerkt moet
worden. Voor alle klassen en vakken staat er nog een flinke hoeveelheid stof op het programma en een aantal leerlingen moet nog goed
scoren om het jaar positief af te sluiten. Dat kan tot het laatst toe,
want aan het eind van deze periode is er een toetsweek gepland. U
leest daar meer over in deze berichten.
Ik wens alle leerlingen veel succes met de afronding van het schooljaar en ik hoop dat het mooi weer blijft, zodat we tussendoor in het
zonnetje kunnen ontspannen.

Agenda
j un i / j ul i

7 juni 4 mavo/vmbo-tl naar Walibi
13 juni kennismakingsdag nieuwe brugklassen
13 juni bekendmaking normen CSE I mavo/vmbo-tl
14 juni bekendmaking normen CSE I havo/vwo
15 juni aanvragen herkansingen CSE II
18 t/m 20 juni 2e tijdvak CSE (herkansingen)
20 t/m 22 juni excursie biologie naar Texel
27 juni bekendmaking normen CSE II
26 juni t/m 2 juli toetsweek bovenbouw
2 t/m 4 juli toetsweek onderbouw
2 juli diploma uitreiking havo 16-19u
3 juli diploma uitreiking mavo/vmbo-tl 16-18u
4 juli diploma uitreiking atheneum 16-18u
5 juli herkansing voorexamenklassen
5 juli excursie Archeon brugklassen
6 juli laatste lesdag
9 juli boeken inleveren
13 juli rapporten ophalen
14 juli t/m 2 sept zomervakantie

Met hartelijke groet,
Elly Kamminga, rector

MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

Centraal Examen 2012

BSG

De spanning is voelbaar als de kandidaten het, tot examenzaal omgebouwde, gymnastieklokaal voor het eerst betreden. Wat is mijn
examennummer ook al weer, waar mag ik zitten en wat mag ik wel
en niet mee naar binnen nemen? Tot nu toe is iedereen ook steeds
ruim op tijd aanwezig. De routine ontwikkelt zich snel.
Spanning is er ook na afloop van elk examen. Was het erg moeilijk
(atheneum Duits), was het veel teveel (mavo/vmbo-tl Nederlands),
of was de vraagstelling verwarrend (havo Frans)?
De meningen zijn verdeeld en lang niet iedereen wil het weten. De
aandacht moet steeds weer snel gericht worden op het volgende
examen. Gelukkig zaten er twee lange weekenden in deze examenperiode.
Niet alleen voor de examenkandidaten is het spannend. Ook de
examendocenten kijken vol verwachting uit naar de resultaten. Het
is fijn als tijdens het vele correctiewerk en het invoeren van alle
scores de prestaties aan de verwachtingen lijken te voldoen. Ondui-

delijk blijft de uitslag wel omdat de normen pas later bekend worden
gemaakt.
Maar het is nog niet gedaan. Enkele belangrijke vakken komen nog
aan de beurt. Dan is het wachten geblazen voor de kandidaten,
maar hard werken voor de docenten. Pas op 13 juni (mavo/vmbo-tl)
en 14 juni (havo en atheneum) komt er duidelijkheid. Kandidaten,
ouders, docenten en schoolleiding zien gespannen uit naar deze
eerste uitslag.
Erik van Eikeren, conrector / secretaris eindexamens
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’Poëzie in de branding’
Op vrijdag 11 mei was de officiële opening
van ’Poëzie in de branding’ in strandpaviljoen Zuid in Bergen aan Zee. ‘Poëzie
in de branding’ is een poëzieproject waar
iedereen aan mee kan doen. Ook vier klassen van de BSG hebben tijdens drie lessen
Nederlands driftig gedicht.
In totaal (BSG en extern) waren er 210 inzendingen. Van die 210 inzendingen zijn er
22 gedichten uitgekozen om op een bord
te worden afgedrukt. Die borden staan tot

en met 21 mei op palen in de branding van
Bergen aan Zee.
En van die 22 gedichten zijn er maar liefst
acht door onze leerlingen geschreven.
Tuulla Horsman (A1X), Jeanine Beentjes
(T2A), Isis Hage, Steef Kamper, Bart-Jan
van Strien, Liesbeth Nijs (H2E), Lars Belleman en Marije Wagenaar (H2F) behoorden
tot het selecte gezelschap (jonge) dichters!
Judith Strijbis,
docent Nederlands

Internationalisering
Maandagochtend 21 mei om 7.00 vertrokken wij, met 9 atheneum-4 leerlingen voor
de derde keer richting Kalisz in Polen.
Na een trein-, vlieg- en busreis arriveerden
,
we om 16.30 bij het Tadeusz Kosciuszko
College.
Omdat de Poolse leerlingen al in april bij
ons op bezoek zijn geweest, was het een
feest van herkenning om elkaar weer te
zien en de leerlingen vervolgden met hun
‘nieuwe’ ouders ieder hun eigen weg.
De volgende ochtend volgden de leerlingen wat lessen met hun partner. Door de
Poolse leerlingen was er een heel programma gemaakt voor de middagen en
avonden. Donderdag was wederom de dag
van de presentaties en vol trots kijken we
hier op terug. De leerlingen presenteerden

met hun Poolse uitwisselingspartner hun
project. Onderwerpen waren onder meer
de verschillen van en de overeenkomsten
tussen: de algemene keuken, het schoolsysteem, verschillen in architectuur en de
wederzijdse verwachtingen.
Vrijdag was de dag van de excursie naar
een museum van een zeer beroemde en
belangrijke Poolse dichter; Adam Mickiewicz.
Zaterdagochtend vertrokken we weer richting Alkmaar. Er zijn nieuwe vriendschappen ontstaan, cultuurshocks overkomen en
veel vooral positieve ervaringen opgedaan.
Carla Veldman, docent aardrijkskunde
Eugène van Stralen,
docent natuur- en scheikunde

Rondje Cultuur
vierde klassen
In de activiteitenweek werd in het kader
van een culturele activiteit, een verplicht
onderdeel van het vak CKV, in samenwerking met Bergens architect Maarten
Min een architectuurfietsroute georganiseerd langs bouwkunst vanaf 1900.
De fietstocht werd gestart vanuit De
Burcht, het scoutinggebouw dat door
Maarten werd ontworpen. Hij gaf hier
een presentatie over de bouwkunst in
Bergen en vertelde het een en ander
over de bouwstijlen die ontstaan zijn
vanaf het begin van de vorige eeuw.
Basic, basic-modern, super-Dutch, allemaal termen die nieuw waren voor de
leerlingen. Ook zijn eigen woning in Bergen aan Zee kwam aan de orde, onder
veel ‘ohs en ahs’ van de leerlingen: naar
hun mening een ‘vet’ huis. Na Maartens
uiteenzetting gaven de leerlingen hem
een welgemeend applaus en klommen
in groepjes op de fiets, waarna ze onder
begeleiding van enkele hulpvaardige
collega-docenten het dorp doorkruisten,
op zoek naar de aangegeven huizen op
de kaart.
Helaas waren het ongeveer de koudste
dagen van het jaar en het viel niet mee
om de vragenlijst in te vullen en steeds
weer stil te staan. Enkele bofkonten werden na de fietstocht door een docente
getrakteerd op warme chocolademelk.
Misschien moeten we die er in houden!
Conclusie: voor volgend jaar zeker voor
herhaling vatbaar en dan met een lekker
zonnetje en minstens 15° C!
Ineke Becker, docent CKV
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Afscheid van
de heer van Eikeren
Op 21 juni neemt de BSG afscheid van de heer
van Eikeren. Na bijna veertig jaar gaat hij van
zijn pensioen genieten. De heer van Eikeren
startte zijn loopbaan op de BSG als gymnastiek
docent. In de loop der jaren heeft hij veel verschillende taken gedaan. Zo is hij bijvoorbeeld
een aantal jaren decaan geweest. De laatste
jaren was hij conrector en vanuit deze functie
onder andere verantwoordelijk voor examens
en boekenlijsten. Bovendien was hij het afgelopen jaar afdelingsleider voor de bovenbouw
van het atheneum. We zullen hem dan ook
zeker gaan missen en wensen hem nog veel
mooie jaren toe.
Omdat het schooljaar dan nog niet ten einde is
informeer ik u graag over hoe zijn taken zullen
worden overgenomen. Het examensecretariaat zal dit schooljaar worden afgerond door
mevrouw Jonker en vanaf volgend schooljaar
zal de heer Borsboom deze taak op zich nemen.
De heer Mijnheer, nu afdelingsleider atheneum
onderbouw, neemt vanaf 21 juni het volledige
atheneum op zich. U kunt zich tot hem wenden
met vragen en opmerkingen.
Elly Kamminga, rector

Grote opkomst
bij tentoonstelling
‘Meten is Weten’

ASK toernooi Drakenbootrace
Dinsdag 24 april deed een zeer enthousiaste groep leerlingen van de BSG wederom
mee aan het jaarlijks Alkmaars Schoolsport Kampioenschap (ASK). 18 leerlingen uit
de bovenbouw schreven zich in voor het onderdeel drakenboten 200 m. Deze groep
behaalde vorig jaar in finale de eerste plaats en ging met de beker naar huis. Dit succes wilden ze dit jaar natuurlijk evenaren. Onze leerlingen hebben een week vóór het
toernooi keihard getraind onder leiding van de stuurman en de trommelaar van de
Alkmaar Dragons. Echt geweldig! Het team, met teamcaptain Tom de Ruyter, toonde
een enorme inzet. Er was geweldige teamgeest. Maar de teams van de andere scholen
hadden blijkbaar ook hard getraind. Er werd op de Hoornse Vaart bij de drie molens in
Oudorp een verbeten sportieve strijd gevoerd. Dit leverde de BSG een geweldig leuke
sportieve dag op met dit keer helaas niet de eerste maar een eervolle 3e plaats.
Petje af voor dit enthousiaste team!
Carolien Versteeg, begeleider Drakenbootrace

Meer dan 130 mensen bezochten vrijdag 20
april de tentoongestelde meetinstrumenten
van de atheneum brugklassers. Zij hadden
deze meetinstrumenten zelf bedacht, gebouwd en getest. Bij het vak Onderzoek en
Ontwikkeling (O&O) hadden de lessen acht
weken lang in het teken gestaan van ‘meten
is weten’.
Voor de deuren van de zaal geopend werden,
stonden de vijftien teams zenuwachtig op de
bezoekers te wachten. Nog snel werden de
laatste verbeteringen aan het meetinstrument
aangebracht. De werkstukken zouden die
avond door een vakjury worden beoordeeld
en ook al het publiek mocht een juryrapport
invullen. Alle teams deden hun uiterste best
om hun meetinstrument zo goed mogelijk te
presenteren. Aan de namen die de groepen
aan hun instrument gegeven hadden kon je
vaak al horen wat er eigenlijk gemeten werd:

Reflex Tester, ‘Gerda’ de geldteller,
KiloKnaller, Krachtmeter 3000 of de
Brandende Tijd. Winnaar van zowel de

vak- als de publieksjury werd de Pepsel
Breaker van Ji Mei, Mark, Zoë en Emma.
Peter van Huissteden, docent O&O
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Examentraining
In de week van 7 mei werd examentraining
aangeboden aan alle eindexamenkandidaten op de BSG. De examentraining was er
voor T4, H5 en A6. Kandidaten maakten
kennis met een lange tijd werken aan examens, leerlingen konden een drietal vakken
naar keuze trainen als een echt examen.
De examens werden maandag in twee
sessies afgenomen en dinsdag in één sessie.
Dinsdagmiddag keken de examenkandidaten onder begeleiding van de mentoren
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de examens na, leerlingen stelden vast wat
zij minder goed hadden gemaakt, waar de
kennis nog ontbrak. Op woensdag en donderdag werden de examens nabesproken
met de vakdocenten. Door deze laatste
lesweek in te richten met echte examens
werden de kandidaten zich steeds meer
bewust van wat er tijdens het Centraal
Schriftelijk Eindexamen van ze verwacht
zou worden. Half juni zullen we weten of
de gewenste resultaten behaald zijn.
Renate IJpelaan,
afdelingsleider mavo/vmbo-tl

Atheneum 4
naar Haarlem
In de activiteitenweek stond er voor de
vierde klassen van het atheneum in het
kader van geschiedenis, natuurkunde en
CKV een excursie naar Haarlem op het
programma. Met ± 60 leerlingen vertrokken we rond 8.45 per bus van het
hertenkamp, zodat we een half uurtje
later in de St. Bavokerk stonden, om de
architectuur van dit imposante bouwwerk te bewonderen. Vooral de grafstenen in de kerk wekten de verwondering,
omdat het idee dat je over graven liep,
wel vreemd gevonden werd. De groepen
werden na dit bezoek gesplitst, groep 1
bezocht hierna het Frans Hals museum,
terwijl groep 2 het Teylers Museum ging
bekijken.

DNA lab Wageningen
We gingen op 17 april voor biologie met
de bus naar Wageningen. Eenmaal aangekomen begonnen we met twee practica.
We moesten onderzoeken wat het verschil
was tussen de cellen van gezonde en zieke
mensen en een onderzoek doen naar de
noodzaak van de juiste 3D-structuur van
een eiwit. Tijdens de practica moest je een
briefje met je naam en de naam van de
school inleveren, dat was voor de loting
voor de 100.000e leerling die meedeed.
Na de practica konden we een half uur
lunchen. Om 12.30 moest je bij het podium gaan zitten voor de uitreiking van de
trofee. Valerio en Dennis (twee populaire
TV presentatoren, red.) waren er en die

mochten het lootje pakken. De lootjes van
de 6 aanwezige scholen, zaten in een soort
van vaas. Valerio pakte een lootje en gaf
hem aan een man, die mocht zeggen wie
de winnaar was.
En opeens: ‘Merel Hartog’ werd geroepen.
Ik kreeg een trofee met daarop: 100.000e
deelnemer aan de reizende DNA-labs. Na
de uitreiking was er een discussie met
DNA-experts, over stellingen o.l.v. Dennis
en Valerio. Daarna werd de dag feestelijk
afgesloten met taart!
Merel Hartog,
leerling 4 atheneum

Het thema van de tentoonstelling in het
Frans Hals museum, het museum van de
Gouden Eeuw, was: ‘De Gouden eeuw
viert feest’, en de leerlingen konden uit
de schilderijen opmaken, dat feestvieren
niet alleen in onze tijd gebeurt! Ook de
17e eeuwers konden er wat van. Met
de koptelefoontje op bekeken ze de
tentoonstelling en beantwoordden ze
vragen over de schilderijen.
In het Teylers Museum werden de leerlingen in twee kleinere groepen verdeeld
en kregen ze een rondleiding van gidsen,
die op bijzonder leuke en super-enthousiaste wijze wisten te vertellen waar alle
apparaten voor dienden en vooral wat
de geschiedenis achter de diverse dingen
was. De rondleiding was te snel voorbij!
Na de lunch wisselden de groepen va
museum, en rond 15.00 gingen we na
een best volle dag weer schoolwaarts.
Ineke Becker, docent CKV
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4 havo naar Londen
Maandagochtend vroeg (06.00!) verzamelden ruim 70 havo leerlingen en hun
ouders zich bij het Hertenkamp, klaar
voor een week in het bruisende Londen.
Na een reis per bus en boot, was het tijd
om een korte stop in Canterbury te maken. Na een stadswandeling vertrokken
we richting onze ‘thuishaven’ Lewisham,
een buitenwijk in zuidoost Londen. Tijdens de drie dagen die volgden zagen de
leerlingen veel van Londen, o.a. tijdens
een boottocht over de Thames, een
‘hop-on-hop-off’ bustour en een wandeling door Covent Garden en Camden
Town. Veel leerlingen hebben zelfs een

glimp van Queen Elisabeth opgevangen
die op weg was naar de opening van het
parlement in Westminster. Een bijzondere ervaring met veel pracht en praal!
Natuurlijk werden er ook presentaties
voor het vak CKV gehouden over o.a.
Shakespeare’s Globe theater, Tate Modern, the Tower of London en St. Paul’s
Cathedral. Een bezoek aan een musical
(Wicked) en het British Museum mochten
natuurlijk niet ontbreken, we zijn per slot
van rekening een kunst en cultuurschool!
Na de vrije middag werd de reis afgesloten tijdens een slotfeest, waar zowaar de
voetjes van de vloer gingen. De volgende
ochtend reisden we terug per bus (op
een trein!) door de Eurotunnel en vielen
de leerlingen hun ouders ’s avonds weer
uitgeput maar voldaan in de armen.
De begeleiders willen alle leerlingen bedanken voor hun enthousiasme en inzet.
Wij hebben van jullie genoten!
Namens alle Londen begeleiders,
Eva van Leeuwen-ten Have,
docent Engels

5 atheneum
naar Rome
De groep was fantastisch, het weer
prachtig en de stad toonde ook dit jaar
weer al haar pracht en praal. Begin mei
reisden we met 57 leerlingen van de
vijfde klas van het atheneum naar Rome.
Al in januari zijn we begonnen om de
deelnemers te informeren over het programma en de bezienswaardigheden die
we zouden gaan bezoeken. Een stad waar
zoveel te zien is verdient natuurlijk een
gedegen voorbereiding. Een korte cursus
Italiaans mocht natuurlijk niet ontbreken.
Enthousiast is er in de weken voor vertrek,
in groepjes, informatie verzameld en
verwerkt over een van de highlights die
we zouden gaan bekijken, om zo de rol
van gids onder de knie te krijgen. En voor
de plekken waar hardop spreken niet is
toegestaan (bijvoorbeeld in de Sixtijnse
Kapel) waren audiotours ingesproken
die met een MP3-speler konden worden
beluisterd.

Natuurlijk bezochten we de St. Pieter, het
Colosseum, het Pantheon, veel bijzondere
kerken, daalden we af in de catacomben, liepen we over de Via Appia Antica
en zagen we Bernini’s wonderbaarlijke
beelden in de Galleria Borghese, maar we
hebben zeker ook de tijd genomen om de
stad in al zijn glorie vanaf de heuvels te
bewonderen.
Het was weer een topweek!
Marie-Jeanne Maas, Ineke Becker,
Han Hartzuiker en Peter van Huissteden

Aardrijkskunde
excursie Amsterdam
Activiteitenweek is excursieweek. Kortom, er
stonden weer een paar interessante excursies gepland op de BSG. Maandag 16 april
en dinsdag 17 april was het tijd voor de
Amsterdamexcursie van aardrijkskunde. De
leerlingen uit de derde klassen kregen veel
te leren over de historisch-geografische ontwikkeling van Amsterdam. Wat een avontuur, op bezoek in de grote stad. Wat aardig
van onze majesteit om dinsdag speciaal naar
de Dam te komen voor onze excursie. We
voelden ons erg vereerd.
Na de stadswandeling door Amsterdam
reden we per bus verder om andere stadswijkenvan Amsterdam te laten zien. Hoogbouw, 19e eeuwse arbeiderswijken, stadsvernieuwing, etc. Verder hebben de leerling
kennis gemaakt met de multiculturele
samenleving op de Dappermarkt. Leerlingen
mochten daar struinen en in contact komen
met buitenlandse culturen.
Mark Meijer,
docent aardrijkskunde

Afscheid van
de heer Paarlberg
Eind april heeft de BSG afscheid genomen
van de heer Paarlberg, die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Veel ouders
en leerlingen zullen de heer Paarlberg niet
kennen, maar hij was zo’n dertig jaar aan
de BSG verbonden als onderhoudsmedewerker. Veel klussen, groot en klein, werden
door hem gedaan en hij heeft zo eigenlijk
overal in het gebouw zijn sporen nagelaten.
Het mooie daarvan is, dat we hem niet snel
zullen vergeten. We wensen hem nog vele
goede jaren toe.
Elly Kamminga, rector
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3 mavo/vmbo-tl
naar Ardennen
Dit jaar vertrokken we met 35 leerlingen,
5 begeleiders en een geweldig leuke
chauffeur naar België. Ondanks de slechte
weersvoorspelling hebben we een week
lang genoten van goed weer en geweldige
activiteiten.
De leerlingen hebben een enorm kampvuur
gebouwd. We hebben gelopen door bossen,
moerassen en over heuvels. Op woensdag stond er tokkelen, fietsen, abseilen en
kratten stappelen op het programma. De
leerlingen hingen als apen in de bomen en
suisden als mariniers naar beneden. Donderdag werd er gevaren op de Ourthe. Door de
enorme regenval, die voorafging aan onze
België week, stond het water 2 meter hoger
dan normaal. De stroming was geweldig!
Donderdagavond schreven de dames
Ruijgrok en Rus geschiedenis door meneer
Bakker te verslaan op de bowlingbaan.
Vrijdag keerden we zeer tevreden en trots

De laatste loodjes
Voor de meeste leerlingen is de laatste periode van het jaar een drukke periode.
Er moet nog werk worden afgemaakt, de
laatste verslagen worden ingeleverd, enz.
Het is ook een spannende periode voor een
aantal leerlingen; ‘Ga ik over of toch net
niet?’ De laatste weken van het jaar staan
ook in het teken van de te maken toetsen en
nog een aantal activiteiten.
Onderbouwklassen
- In de periode van maandag 11 juni t/m
woensdag 20 juni mogen er per klas in
totaal 6 leertoetsen worden gegeven waarvan maximaal 3 proefwerken.
- Van donderdag 21 juni t/m woensdag 27
juni zijn de leerlingen toetsvrij (dus ook
geen vaardigheidstoetsen).
- Op donderdag 28 juni en vrijdag 29 juni
is er les volgens het normale lesrooster,
waarin er voor sommige vakken vaardig-

terug naar Bergen. De leiding heeft enorm
van onze leerlingen genoten, evenals bus
chauffeur Karel.
Op de ELO kunnen jullie foto’s terugkijken
en kunnen de ouders lezen op welk moment

de kinderen de borg terug krijgen. Iedereen
krijgt zijn borg terug maar school moet het
bedrag nog binnenkrijgen.

heidstoetsen worden afgenomen.
Deze dagen worden voor de duidelijkheid
toegevoegd aan het toetsrooster.
- De week van maandag 2 juli is een toetsen activiteitenweek waarbij de activiteiten
zoveel mogelijk aan het eind geplaatst zijn.
Op de toetsdagen hebben
de leerlingen twee toetsen, telkens vooraf
gegaan door een voorbereidingsuur onder
toezicht van een vakdocent.
- Het toets- en activiteitenrooster zal bekend
worden gemaakt via de website van de
school.

toetsen door absentie gemist en moeten
deze inhalen. Zij geven zich net als de herkansers op bij hun afdelingsleider
op dinsdag 3 juli om 14.00 uur.
- Herkansingen: De leerlingen mogen 1 toets
uit periode 4 herkansen en geen toetsen
uit de voorafgaande periodes. Zij geven
zich op bij hun afdelingsleider op dinsdag 3
juli om 14.00 uur.
- De herkansingen vinden plaats op donderdag 5 juli en worden op 6 juli door de
leerlingen opgehaald.
- Het toetsrooster zal bekend worden gemaakt via de website van de school.

T3, H4, A4 en A5
- De toetsweek voor deze klassen zal lopen
van dinsdag 26 juni t/m maandag 2 juli.
Vanaf dinsdag 26 juni vervallen alle lessen
voor deze klassen.
- In deze toetsweek is niet alleen plaats voor
de SE-toetsen maar ook voor voortgangstoetsen van de andere vakken.
- Inhalers: Sommige leerlingen hebben SE

Erik Vogel, mentor 3 mavo/vmbo-tl

We wensen alle leerlingen heel veel succes bij het maken van de laatste toetsen.
Informatie over het inleveren van de boeken
en het ophalen van de rapporten krijgt u
binnenkort toegezonden.
Nancy Romp,
afdelingsleider havo

