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MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

Voorwoord
Geachte ouders,

Dankzij het prachtige weer aan het begin
van het schooljaar kijken we terug op zonnige sportdagen en andere projecten en
vervolgens op een gezellig brugklaskamp.
Belangrijke activiteiten waarin samenwerken en kennismaken centraal staan.
Toen we na de vakantie het plein opreden,
viel onmiddellijk het blok met vier extra lokalen op dat in de vakantie
was geplaatst. We zijn hier erg blij mee, want dankzij deze lokalen
hebben we een beter lesrooster kunnen maken en een extra studieruimte met computers voor de leerlingen. Er is hard gewerkt in de
vakantie: ook de toiletten voor de leerlingen zijn grondig gerenoveerd.
In de herfstvakantie is de oude conciërgewoning gesloopt. Het terrein
waar de woning stond wordt bij het schoolplein getrokken en de plannen voor de inrichting zijn al vol in ontwikkeling. In deze BSG-berichten leest u hier meer over.
Intussen zijn de lessen natuurlijk weer bezig en ook de eerste schoolexamens worden afgenomen. Tussendoor hebben we ook bijzondere
activiteiten. Zo verzorgt Holland International Music Sessions, die in de
zomer altijd ons gebouw mogen gebruiken, binnenkort een openbare
masterclass voor een paar zeer muzikale leerlingen. Via onze website
proberen we u zo goed en tijdig mogelijk over dit soort activiteiten te
informeren. Ik hoop u binnenkort op school te mogen verwelkomen.
Elly Kamminga, rector

De eerste meters
Op het moment van schrijven begint de eerste toetsweek voor de
examenklassen over exact een week. Een leerling uit 6 vwo met
het profiel Natuur en Gezondheid had voor zichzelf uitgerekend
dat hij dit jaar 33 schoolexamens en 8 examens met goed gevolg
moet afleggen om uiteindelijk op dinsdag 4 juli 2017 het diploma
in ontvangst te mogen nemen. Omdat leerlingen uit dit profiel van
getallen houden, had hij ook uitgerekend dat hem hiervoor 4245
minuten (school)examentijd ter beschikking staan. Zo op papier ogen
deze getallen als een ware beproeving voor de kinderziel. Maar de
leerling is zijn eigen raadgever. Tijdens een evaluatie vorig jaar waren
examenkandidaten
eensluidend in hun oordeel
voor wat
de
MAVO/VMBO-TL
• HAVO
•betreft
Atheneum
beste strategie: richt je op de eerste meters en niet op de hele
afstand. Hierbij werd overigens wel de hoop en de verwachting
uitgesproken, dat de desbetreffende leraar oog heeft voor het hele
examentraject en dat dit ook in de lessen tot uiting komt. 185 examenkandidaten staan in de startblokken voor de eerste meters en
48 examendocenten waken dit jaar over de afstand. Ik wens alle
betrokkenen een succesvol examenjaar toe!

BSG

Marcel Santee, eindexamensecretaris

Agenda
		
november
3-10 nov SE-week 1 (voor)examenklassen
9-10 nov	Maatschappelijke stage T3
7-11 nov Activiteitenweek
10 nov Werkmiddag sectorwerkstukken T4
18 nov	Masterclass The Holland Music Sessions
22 nov 13.45 uur deadline aanvragen herkansing SE
22 nov Studiedag docenten; 40-minutenrooster
24 nov	Ouderinformatieavond groep 8
25 nov	Open Podium
28 nov	Vanaf 12.00 uur inschrijven
10-minutengesprekken
29 nov Herkansing SE-toets examenklassen
29-30 nov	Beroepenstage tweede klassen
30 nov Proeflessen leerlingen groep 8
		december
1 dec Tweede werkmiddag sectorwerkstuk T4
5 dec	12.00 uur sluiting inschrijving
10-minutengesprekken
5 dec Sinterklaasviering
6-9 dec 40-minutenrooster i.v.m.
		voortgangsbesprekingen
8-9 dec	MBO leerlingbezoekdagen T4
12-13 dec	Regionale voorlichtingsavond H4 en A5
		 bij InHolland
14 dec 10-minutengesprekken ’s avonds
19 dec 10-minutengesprekken ’s middags;
		40-minutenrooster
22 dec Kerstgala BSG in ’t Sluisje
23 dec Kerstactiviteit
24 dec t/m 8 jan Kerstvakantie
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Ouderklankbordgroep

punten zijn wat betreft de ouders wel dat
de communicatie helder moet blijven, dat
duidelijk moet blijven wie het aanspreekpunt
is en dat er een korte terugkoppeling komt
aan alle ouders.
Ten slotte stelt Joost Ahsmann zich kandidaat voor de MR namens de ouders. Hij is
de enige kandidaat en nadat hij zich heeft
voorgesteld wordt zijn kandidatuur unaniem
ondersteund. Joost en Leonie Hoeben zijn
dus de oudervertegenwoordiging in de MR.
Waar van toepassing zullen zij terugkoppelen in de ouderklankbordgroep.
De volgende bijeenkomst van de ouderklankbordgroep is gepland op 30 januari
2017.

Op maandag 3 oktober kwam de ouderklankbordgroep voor de eerste keer dit
schooljaar bij elkaar. Zowel ouders als
schoolleiding kijken terug op een goede
start van het schooljaar. Er wordt gevraagd
hoe de school terugkijkt op de CITO-Vastoetsen van vorig jaar. De school is tevreden, omdat blijkt dat eigenlijk alle klassen
gemiddeld op het goede niveau zitten.
Wel blijkt dat sommige deelvaardigheden
hoger of lager scoren dan de landelijke
benchmark. Deze resultaten worden met
de secties besproken en na analyse kunnen
deze accentverschuivingen in het lesprogramma aanbrengen. Vorig jaar is met de
ouderklankborgroep besproken om, hoewel
het de school niet te doen is om individuele
uitslagen, wel een individuele rapportage
te geven. Blijkbaar moet er met de kinderen
beter worden gecommuniceerd over de
betekenis van de toets, want het is niet de
bedoeling dat zij ervan schrikken. Belangrijk
is dat de leerlingen weten dat de uitslag
voor hen persoonlijk geen consequenties

heeft (dit in tegenstelling tot de CITOeindtoets van het PO) en dat hen wordt uitgelegd waar de resultaten wel voor gebruikt
worden. De schoolleiding neemt de input uit
de discussie mee. De communicatie over de
VAS-toets komt later terug.
De ouderklankbordgroep heeft uitgebreid
stilgestaan bij de leerlingbesprekingen. De
wijze waarop deze tot nu toe gebeurden
maakte dat de ouders en de leerlingen er
eigenlijk niet veel van merkten. Een enkele
mentor koppelt aan alle ouders terug, maar
veel ook alleen als er iets bijzonders aan de
hand is. Zowel ouders als leerlingen willen
graag meer feedback horen en geven aan
dat het formulier voor zelfreflectie dat in
sommige klassen wordt gebruikt hiervoor
bijzonder waardevol is. De school is bezig
een nieuw plan te ontwikkelen waarbij de
bespreking wordt gedaan door een kernteam van circa zes docenten. Voordeel is dat
deze docenten zich beter in hun klassen/
leerlingen kunnen verdiepen. Aandachts-

Elly Kamminga, rector

Nieuw lid
oudergeleding MR

Cambridge CSE certificate
Vorig schooljaar hebben 13 BSG-leerlingen
Cambridge English gevolgd tijdens lessen
die gegeven werden door mevrouw Van
Grootveld, native speaker uit Engeland.
De uitreiking van de diploma’s Cambridge
Advanced English vond dit jaar plaats in het
Horizon College Alkmaar op donderdag

27 oktober. Onze leerlingen ontvingen het
felbegeerde en internationaal hooggewaardeerde Cambridge Certificate en mochten
op de foto met examencommissie. Alle
kandidaten worden van harte gefeliciteerd
met deze prestatie.

Beste ouders,
Mijn naam is Joost Ahsmann, vader van
Berend Ahsmann, die dit schooljaar is
begonnen in klas A1X. Ik ben sinds kort
het nieuwe ‘ouderlid’ voor de Medezeggenschapsraad en stel ik mij langs deze weg
graag kort voor. Ik heb een achtergrond in
het HRM-vakgebied en ben sinds acht jaar
als ondernemer en adviseur actief op het
vlak (re)organisatie, (de)fusie, flexibele inzet
van personele capaciteit en sociale zekerheid. Met name in de onderwijssectoren. In
de verschillende rollen die ik daarin heb, heb
ik vaak te maken met medezeggenschapsorganen.
Deze ervaring wend ik graag aan voor de
school waar mijn zoon op zit! Mochten jullie
mij persoonlijk willen spreken, of meer willen weten: ik ben bereikbaar op
06-16608040, of per mail:
ahsmann@gmail.com.
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Halloween
Op vrijdag 28 oktober 2016 vond het
jaarlijkse Halloweenfeest voor de tweede
klassers van de Berger Scholengemeenschap plaats. In de weken voor het feest
hebben de leerlingen de school versierd
met hun zelfgemaakte posters om mee
te doen met de posterwedstrijd waarvan
de uitslag bekend werd gemaakt op de
avond zelf. Wij waren niet de winnaars…
Naast de posterwedstrijd waren er ook
nog prijzen voor de winnaars met de
mooiste kostuums. Izabella Ory en Quinten Hogervorst hebben de prijs gewonnen
voor het mooiste kostuum.
Om de ingang van de BSG te bereiken,
moest je eerst langs de verklede docenten
komen. Als je in de school aangekomen
was, kreeg je in groepjes een rondleiding
door de enge schooltuin. In de moestuintjes waar vorig jaar onze bloemetjes bloeiden, lag nu een half ingegraven skelet.
Aan het eind van de spooktocht kwamen
we in de lerarenkamer terecht. In de gang

van de lerarenkamer naar de hal waar het
feest zich bevond, zat de waarzegster klaar
om met behulp van haar glazen bol onze
toekomst te voorspellen of een vraag te
beantwoorden. Toen wij terug kwamen bij
het feest was de hal gevuld met verklede
leerlingen en docenten, wat een hele griezelige sfeer gaf.

Jeugdgezondheidszorg op de BSG
Met ingang van 2013 heeft de regering
extra middelen beschikbaar gesteld voor
jeugdgezondheidszorg voor leerlingen in het
voortgezet onderwijs. Voor de regio NoordHolland Noord betekent dit onder andere
dat de verpleegkundigen van de GGD meer
tijd kunnen besteden aan zorg voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Jaarlijks
krijgen alle leerlingen uit de 2e en 4e klassen
een persoonlijk digitaal gezondheidsadvies.
Dit advies krijgen zijn na het invullen van
een digitale vragenlijst. Daarnaast kunnen
alle leerlingen van een school worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de
verpleegkundige; dit gebeurt uitsluitend als
leerlingen, of hun ouders, dit zelf aanvragen.
Een gesprek aanvragen kan onder andere
via www.afspraakJGZ.nl. Leerlingen ontvangen dan per brief een uitnodiging thuis.
De verpleegkundige op school houdt ook
de lengte en het gewicht van de 2e klassers
in de gaten; hierover worden ouders apart
geïnformeerd. Daarnaast heeft de verpleegkundige een belangrijke rol in de advisering
ten aanzien van het gezondheidsbeleid van
de school.

Jeugdverpleegkundige Krista Klop van de
GGD Hollands Noorden zal op de dinsdagochtenden op school aanwezig zijn. Dit
schooljaar meet zij de lengte en gewicht
van alle 2e-klasleerlingen. Ook worden de
leerlingen(nu 3e-klasleerlingen) die vorig jaar
niet zijn opgeroepen alsnog uitgenodigd om
lengte en gewicht te laten meten. Daarnaast
kan zij een rol spelen bij het vroegtijdig
signaleren van problematiek bij jongeren. Op
verzoek van de school kan zij leerlingen en
eventueel ook de ouders voorlichting geven,

Krista Klop

Terwijl het laatste nummer gedraaid werd,
verschenen er langzamerhand ouders op
het plein en kwam het einde van het
Halloweenfeest. Het was een leuke avond
waar veel gedanst en gezongen werd.
Merel Kooge en Julia Steinz,
leerlingen 2 atheneum

adviseren en doorverwijzen. Uiteraard
gebeurt dit alleen met toestemming van de
ouders. Mocht u vragen hierover hebben of
geen toestemming verlenen voor het meten
en wegen kunt u contact opnemen met de
GGD Hollands Noorden, telefoonnummer
088-0100555 of
info@ggdhollandsnoorden.nl
Jeugdarts Gabie Burauen van de GGD Hollands Noorden wordt ingezet voor gesprekken/advisering rondom zorgelijk ziekteverzuim en belastbaarheid van de leerling
met lichamelijk of psychische klachten. In
samenwerking met leerling/ouders/school/
hulpverleners wordt gekeken naar wat de
leerling nodig heeft, met het doel de leerling zo snel mogelijk naar school te laten
terugkeren. School vraagt de jeugdarts,
indien van toepassing, de leerling/ouders
uit te nodigen voor een gesprek en/of deel
te nemen aan een gezamenlijk gesprek met
de betrokkenen (multidisciplinair overleg
oftewel MDO). Ook kunnen leerling/ouders
zelf een afspraak maken bij de jeugdarts.
Voor vragen of het maken van een afspraak
kunt u contact met haar opnemen via
e-mail gburauen@ggdhn.nl of telefonisch
via GGD Hollands Noorden telefoon
nummer 088-0100555
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Informatie rekentoets

Excursie Londen 4 havo
We begonnen onze reis vroeg. We vertrokken om 6 uur ’s ochtends en het was een
aantal uur rijden naar de boot in Calais.
Nadat we van de boot zijn gestapt, zijn we
met de bus verder gereden naar Canterbury.
Na een lange dag reizen zijn we bij de verzamelplek aangekomen en zijn we naar de
gastgezinnen vertrokken.
Op de tweede dag zijn we met de trein naar
“The Globe Theatre” geweest, we hebben
mensen zich zien voorbereiden op een toneelstuk en hebben een workshop gekregen.
In de middag hebben we een tube challenge
gedaan. We kregen plaatsen en opdrachten
en moesten er met de metro zien te komen.
Op woensdag zijn we ’s morgens naar
verschillende musea geweest en ’s middags
naar verschillende bezienswaardigheden.
We lunchten in Covent Garden en ’s avonds
hebben we een musical gezien. Er was voor
alles een keuze. Enkele keuzes waren Tate
Modern, Arsenal en The Lion King.
Op de vierde dag, donderdag, begonnen
we met de audiotour. De audiotours hadden

we zelf opgenomen op school. We gingen
al luisterend door London wandelen en
ook een stuk met de boot over de Thames.
Daarna hadden we een vrije middag en
mochten we zelf Londen in.
Op de terugweg zijn we met de bus op
de trein gereden en zijn we via de grote
tunnel naar Calais in Frankrijk gereden. En
toen door naar Nederland. Video’s van
onze reis zijn te vinden op YouTube.
Anna Tresoor, Sofie Woudstra,
Tessa v.d. Gragt en Britt Delis,
leerlingen 4 havo
V ideos
Dag 1: www.youtube.com/
watch?v=yTKt26atlm0
Dag 2: www.youtube.com/
watch?v=cerCSHJVyyY
Dag 3: www.youtube.com/
watch?v=akNWgDBD4Lk
Dag 4: www.youtube.com/
watch?v=WP9Ttdsf90E
Dag 5: youtu.be/nqat1UO9a9g

De rekentoets is een verplicht onderdeel van
het vmbo-tl-, havo- en vwo-examen. Alle
leerlingen moeten de rekentoets tenminste
één keer hebben gemaakt. Elke leerling heeft
vier kansen om een goed resultaat te halen
voor de rekentoets, waarvan minimaal één in
het voorlaatste leerjaar. De eerste landelijke
afnameperiode van dit schooljaar is van 10
januari 2017 tot en met 23 januari 2017. In
een brief aan ouders/verzorgers zullen de
precieze data hiervoor te zijner tijd bekend
worden gemaakt. Een leerling die gezakt is
voor het examen moet in het nieuwe examenjaar verplicht de rekentoets opnieuw
maken. De eerder behaalde resultaten komen
te vervallen en de leerling heeft in het nieuwe
examenjaar drie kansen om een goed cijfer te
behalen. Hetzelfde geldt voor een leerling die
is blijven zitten in een voorexamenjaar.
vmbo-tl en havo: voor het vmbo-tl en de
havo telt de rekentoets niet mee voor de
slaag-/zakregeling, maar wordt het cijfer wel
vermeld op de cijferlijst bij het diploma.
vwo: sinds het schooljaar 2015-2016 telt voor
vwo-leerlingen het cijfer van de rekentoets
mee in de slaag-/zakbeslissing. Vanaf het
schooljaar 2016-2017 telt het cijfer van de
rekentoets in het vwo ook mee in de kernvakkenregel: Dit betekent dat je voor de vakken
Nederlands, Engels, wiskunde én de rekentoets maar één 5 als eindcijfer mag hebben.
De rekentoets telt in het schooljaar 20162017 niet mee voor de compensatieregeling
op het vwo. Dit betekent dat je een 5 op de
rekentoets niet hoeft te compenseren met een
7, of andersom: dat je de rekentoets kan gebruiken om een onvoldoende te compenseren.
Ook zou je met een 5 op de rekentoets nog
kunnen slagen met 2 andere onvoldoendes.
Lieke Ruijgrok en Jacqueline Caenen,
coördinatoren rekentoets

Grootschalig onderzoek onder 2e en 4e klassers (Emovo)
Elk najaar vindt een grootschalig onderzoek (Emovo genoemd) plaats onder alle
leerlingen van de 2e en 4e klassen van het
voortgezet onderwijs in de regio. Tijdens
een lesuur op school vullen de leerlingen
een vragenlijst in via internet. De vragenlijst gaat over verschillende onderwerpen,
zoals lichamelijke en geestelijke gezondheid,
sociale contacten, leefstijl, school en relaties.
De GGD is verantwoordelijk voor de inhoud
van de vragenlijst. De vragenlijst is vertrou-

welijk en de antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Het doel van dit onderzoek
is om leerlingen te adviseren over hun eigen
gezondheid (persoonlijk gezondheidsadvies)
en om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van de gehele groep leerlingen. Op
basis van dit inzicht adviseert de GGD scholen en gemeenten over hun gezondheidsbeleid. Scholen ontvangen na afloop een
rapportage met bewerkte groepsgegevens
van hun eigen leerlingen; deze informatie is

nooit te herleiden naar individuele leerlingen.
Het beheer, de bewerking en de analyse van
de gegevens uit Emovo vallen onder het privacyreglement van de GGD. Zowel ouders/
verzorgers als leerlingen van de 2e en 4e
klas krijgen enkele weken vóór de afname
van het Emovo-onderzoek hierover per mail
meer informatie via school.
Paula Klaver,
orthopedagoog
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********* nieuw personeel *********

Mijn naam is Jessica Toman en
ik ben bijna twintig jaar werkzaam in het onderwijs. Na mijn
studie heb ik op verschillende
scholen gewerkt. In 1997 ben
ik begonnen met lesgeven in
Amsterdam en via Krommenie
en Haarlem ben ik in Bergen
terechtgekomen. De BSG heeft
een prachtige locatie waar ik
vier dagen per week met plezier
naartoe fiets vanuit Limmen.
Ik ben een ervaren docent Nederlands en ik vind het belangrijk dat leerlingen zich kunnen
ontwikkelen in een omgeving
die voor hen plezierig is en veilig
voelt. Het is een mooie uitdaging
uw kind het gevoel van meesterschap te geven!

Mijn naam is Anne Laan, ik ben
22 jaar oud en ben bijna klaar
met de lerarenopleiding Algemene- en bedrijfseconomie van
de HvA. Op dinsdag, woensdag
en donderdag geef ik les aan 3
mavo en 3 havo. In mijn vrije
tijd doe ik aan voetbal. De afgelopen paar weken ben ik met
heel veel plezier aan het werk
hier op de BSG en ik heb erg
veel zin in de rest van het jaar!

Mijn naam is Amine Algin. Ik
ben 20 jaar oud en woon in
Den Helder. Ik studeer aan de
lerarenopleiding Nederlands van
de HvA. Naast mijn passie voor
lesgeven, houd ik ook erg van
winkelen, reizen en lezen. Het
is voor mij ook een uitdaging
om het leesplezier van mijn
leerlingen te vergroten. In mijn
vorige twee studiejaren, heb ik
op het OSG Willem Blaeu stage
gelopen. Ik ben inmiddels derdejaarsstudent en loop dit schooljaar stage op de BSG. Ik geef
elke dinsdag en woensdag les.
Daarnaast begeleid ik de leerlingen bij de huiswerkbegeleiding.
De BSG geeft mij de ruimte om

Graag stel ik mij aan u voor. Ik
ben Bodie Floris en vanaf dit
jaar ben ik werkzaam als de
nieuwe docente biologie op de
BSG. Begin van afgelopen zomer
ben ik afgestudeerd aan de
HvA en mag ik mijzelf tweedegraads docent noemen. Naast
het lesgeven op het BSG geef ik
ook les op het Stedelijk Dalton
College te Alkmaar. Op beide
scholen werk ik halve dagen
en dit doe ik met veel plezier.
Samen met de leerlingen ga ik er
dan ook voor om interessante en
leerzame lessen te maken die de
leerlingen bijblijven.

mijzelf te ontwikkelen en dat
zorgt ervoor dat ik met plezier
en enthousiasme voor de klas
sta. Ik kijk uit naar de rest van
het schooljaar.

Mijn naam is Joris Kurk en in
september ben ik begonnen als
docent Maatschappijleer op de
BSG.
Na mijn studie politicologie in
2010 te hebben afgerond heb ik
allerlei functies gehad, maar bij
geen één voelde ik echt voldoening. Vorig schooljaar startte ik
daarom de eenjarige docentenmaster en nu beleef ik erg veel
voldoening aan het lesgeven.
Mijn drijfveer is het enthousiasmeren en interesseren van
leerlingen voor de maatschappij.
Ik wil ze daarbij een zelfbewuste
en kritische blik meegeven. De
vierdeklassers waar ik mee werk
zijn daarvoor een geweldige
doelgroep. In mijn vrije tijd
ben ik veel in mijn woonplaats
Amsterdam te vinden en ben ik
veel met politiek en actualiteit
bezig. Daarvan probeer ik zoveel
mogelijk de klas in te brengen.
Naast het lesgeven treed ik
regelmatig op als zelfstandig
dagvoorzitter en gespreksleider.
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We zijn trots op het proces en het uiteindelijke resultaat.

Internationalisering
De afgelopen twee jaar heeft de BSG een
uitwisseling met het Titus Brezovacki-gymnasium uit het Kroatische Zagreb gehad.
Hiervoor is in 2014 een tweejarig Erasmus+
project gestart dat de titel draagt:
SmArt Teenagers. Het project is eind augustus 2016 succesvol afgesloten. Het eindproduct van deze uitwisseling is een website
met culturele en kunstzinnige reisinformatie,

in de breedste zin van het woord, voor de
teenagers van de twee deelnemende landen:
Kroatië en Nederland.
In de afgelopen twee jaar hebben in totaal
60 leerlingen en 16 docenten/medewerkers
van beide scholen meegewerkt aan dit project. De website zal zeer binnenkort officieel
gelanceerd worden en dit wordt op de BSGwebsite bekend gemaakt.

Brugklaskamp? Superkamp!
Woensdag 28 oktober gingen we met alle
zes de brugklassen op kamp naar Veldhoven,
met de bus. Na drie uur in de bus gezeten
te hebben kwamen we eindelijk aan bij
het Kasteel, dat is de plek waar we gingen
overnachten.
We begonnen meteen, de kinderen van T1A
begonnen met hun maskers te versieren en
T1B begon met verschillende klimparcoursen.
Na zo’n lange, leuke dag mochten we eindelijk onze slaapplekken bekijken, we pakten
onze spullen uit en maakten de kamer al een
stuk gezelliger dan dat het eerst was. Niet

heel veel later werden we geroepen voor het
eten. Na het bijzondere, maar ook soort van
lekkere eten, begonnen we aan de reflectortocht. Dat was eng, maar ook leuk! Veel
kinderen schrokken ervan! Toen liepen we
verder met een op elkaar geplakte klas. Deze
dag sloten wij af met een leuk kampvuur.
Maar misschien ook niet? Een paar kinderen
van de klas T1A hadden een superplan om
met enge geschminkte gezichten mensen te
laten schrikken en dat was gelukt!
Donderdag was er van alles te doen met
sport en spel en workshops. Je had verschil-

“Designing this website was the main activity of the Erasmus+ project SmArt Teenagers.
The project was financed by the European
Union from September 2014 until August
2016. Both secondary schools involved in
the project, BSG - Berger Scholengemeenschap (Bergen, The Netherlands) and GTB
- Gimnazija Tituša Brezovačkog (Zagreb,
Croatia), value artistic interests and talents
of their students greatly, so it was easy to
decide that the topic of the project would
be art. We named the project “SmArt
Teenagers” meaning that teenagers will be
working smartly on an art project. Participating students had the opportunity to
show and develop their initiative, critical
thinking and creativity by designing this
website. We believe that this website could
be useful to any tourist visiting our two
countries, not just to teenagers. Enjoy it!”
http://smart-teenagers.eu/
Carla Veldman,
coördinator Internationalisering
lende leuke workshops zoals cartoontekenen en vriendschapsbandjes maken.
In de avond hebben we een geweldige
maskerade gehad. T1A, mijn klas, werd
daarmee eerste! Het was een spetterende
avond! Vrijdag was het kamp helaas voorbij.
We maakten nog wel een leuke stop bij een
mooi zwembad waar er te gekke glijbanen
waren. Het was een top kamp.
Noel Sgourou, leerling 1 mavo/vmbo-tl

Schoolkrant zoekt
redactieleden
De Spectator is de schoolkrant van de BSG,
door leerlingen voor leerlingen. De Spectator
verschijnt ongeveer drie keer per jaar. De redactie is naarstig op zoek naar nieuwe redactieleden. Zou uw zoon of dochter ook graag
in het redactieteam willen van De Spectator als fotograaf/fotografe, columnist(e) of
ontwerper van de opmaak? Laat hem of haar
dan contact opnemen met één van de twee
hoofdredactrices: feline.is@live.nl of
lottehartje@gmail.com.
Eva van Leeuwen-ten Have,
begeleider schoolkrant

BSG B ERI C HT EN I NF OR M AT I E B UL L E T I N V OOR OU D ERS

n o v em ber/ d ec em ber 2016 pag 7

zeker niet beter geworden. Er wordt op dit
moment echter hard gewerkt aan de ruimte
rond de school.

Herinrichting
van het schoolplein
Een veelgehoorde klacht is dat het schoolplein van de BSG meer weg heeft van een
fietsenstalling, dan van een ruimte waar
leerlingen prettig kunnen pauzeren. Met
de komst van de tijdelijke huisvesting is dat

Decanaat
Met veel plezier zijn wij dit jaar gestart
met de nieuwe invulling van het decanaat:
Judith Strijbis voor de afdeling mavo/vmbotl wordt sinds dit schooljaar vergezeld door
Eddy van Kuppevelt en Tim Hamaker voor
de havo en het atheneum.
Het decanen team wil vakken en vaardigheden nauwer verbinden met LOB (Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding) zodat
leerlingen vaker reflecteren op de keuzes
die zij maken. Hierdoor krijgen de leerlingen
meer inzicht in wat zij willen en wat zij goed
kunnen.

De voormalige conciërgewoning is inmiddels
gesloopt en het programma van eisen voor
de herinrichting van de vrijgekomen ruimte
is opgesteld. In dit programma van eisen,
opgesteld door een aantal van onze eigen
leerlingen, is onder andere te vinden dat er
minimaal 100 zitplaatsen moeten komen, de
bomen moeten blijven en dat er een parkeerplaats voor scooters uit het zicht moet
komen. Hoe het er precies uit gaat zien is
nog niet duidelijk. Er wordt gedacht aan
tribunes, zitjes rond bomen, een tafeltennistafel en zelfs aan een buitenlokaal. Uiteindelijk zal het een fietsvrije ruimte worden waar
leerlingen graag hun pauze doorbrengen.
Jeroen Borsboom,
plaatsvervangend rector

Om dit doel te bereiken zijn wij in alle afdelingen gestart met een digitaal deelbaar LOBdossier. Een LOB-dossier waarin u als ouders
kan meekijken en meedenken.
Naast meekijken en meedenken kunt u als
ouder ook meepraten. Zou u het leuk vinden
om op school te komen vertellen over uw
eigen LOB-ervaringen? Meldt u zich dan
aan als KeuzeKenner. Dit kunt u doen door
te mailen naar decaan@berger-sg.nl. Zou
u daarbij willen aangeven welk beroep u
uitoefent en/of welke opleidingen u hiervoor
heeft gedaan?
Judith Strijbis, Tim Hamaker
en Eddy van Kuppevelt, decanen

Keuze van
de leerling,
oktober ’16
In samenwerking met museum Kranenburgh organiseert de BSG ‘De keuze
van de leerling’. Uit de collectie van
de kunstuitleen kiezen leerlingen een
kunstwerk dat in de hal wordt opgehangen. Het eerste kunstwerk van dit
schooljaar is gekozen door Charlotte
van der Tuuk en Yvonne Bruin uit A6X.
Ze hebben gekozen voor het werk
Kameel (Camelus bactrianus) van Clara
Bastian. De leerlingen motiveerden
hun keuze als volgt: ‘Wij waren opzoek
naar een opvallend werk. Iets wat onze
aandacht zou grijpen. Bij het zien van
deze gezellige kameel waren we al snel
verkocht.
De heldere blauwe achtergrond vinden
wij supermooi in contrast met de rode
muur. Het is een realistisch werk, maar
je kunt ook duidelijk zien dat het geschilderd is. Een andere reden voor de
keuze komt doordat Yvonne na haar
reis naar Marokko een zwak heeft gekregen voor deze grappige dieren. Clara
Bastian: ‘Mijn werk bestaat uit schilderijen in een realistische stijl. De onderwerpen zijn uitdrukkingen, emoties
en gevoelens in gezichten van levende
(en soms dode) wezens. Het gaat me
om het weergeven van uitstraling en
persoonlijkheid in een gelaat. Olieverf
heeft mijn voorkeur omdat de verf heel
langzaam droogt zodat ik in de natte
verf door kan schilderen.’
Voor meer informatie ga naar:
http://www.clarabastian.com
Wil je ook een keer een kunstwerk uitkiezen uit de kunstuitleen? Aanmelden
kan bij meneer Rol!
Frans Rol, cultuurcoördinator

