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MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

Voorwoord

Geachte ouders,
Toen iedereen na de zomer weer naar
school moest viel de regen met bakken
uit lucht. Dit maakte het wat gemakkelijker om weer aan de slag te gaan.
Jammer was het wel, want een aantal
leuke en leerzame buitenactiviteiten die
we in het Bergerbos en op de sportvelden hadden gepland, vielen letterlijk in water. Gelukkig werden
er ter plekke aardige alternatieven bedacht. Inmiddels zitten we al
weer in het gewone schoolritme en weten alle nieuwkomers hun
weg al aardig te vinden in de school. De school is gegroeid, maar
gelukkig passen alle lessen nog in het gebouw en hebben we ook
alle vacatures tijdig weten te vervullen. In deze BSG-berichten zullen de nieuwe collega’s zich aan u voorstellen. Bijzondere aandacht
vraag ik voor een oude nieuwe collega: de heer Borsboom, bekend
als docent natuurkunde en examensecretaris, is vanaf dit schooljaar
onze plaatsvervangend rector. Wij zijn blij dat hij de schoolleiding
MAVO/VMBO-TL
• HAVO • Atheneum
komt versterken
en ik wens hem veel succes.
Tenslotte wens ik iedereen goed en gezond schooljaar toe.
Elly Kamminga, rector

BSG

Agenda

oktober/november

8 okt studiemiddag, 40 minutenrooster
13 t/m 19 okt herfstvakantie
20 t/m 25 okt kijkdagen kunstveiling
23 t/m 29 okt SE-week 1
27 t/m 31 okt activiteitenweek 1
31 okt 		laatste dag periode 1
3 nov 		eerste dag periode 2
10 t/m 13 nov 40 minutenrooster
11 t/m 18 nov intekenen op 10 minutengesprekken
17 nov 		herkansing SE-toets examenklassen
20 nov 		informatieavond ouders groep 8
21 nov 		rooster 10 minutengesprekken in Magister
26 nov 		proeflessen leerlingen groep 8
26 nov 		10 minutengesprekken ’s avonds
28 nov 		2 mavo/vmbo-tl naar Espeq
2 dec 		10 minutengesprekken ’s middags

Sportdag tweede klassen

Op vrijdag 29 augustus was het eindelijk een zonnige dag. Ideaal
voor de atletieksportdag voor de tweede klassen. Op het mooie
complex van Trias in Heiloo gingen de klassen de strijd met elkaar
aan. De volgende onderdelen stonden op het programma: 100
meter sprint, fietsbandwerpen, klassenloop, kogelstoten, vortexwerpen, verspringen en de hindernisbaan. De dag werd afgesloten met
een estafette van de snelste lopers per klas. Deze werd gewonnen
door klas H2F, de klas die uiteindelijk ook de winnaar van het hele
evenement werd!
Annemieke Lagendijk, docent lichamelijke opvoeding

Ouderklankbordgroep
In deze eerste ouderklankbordgroep van het schooljaar hebben we
teruggekeken op de start van het schooljaar.
• De school is goed gestart en men is positief over de informatieavonden. Ook over de drukte in het gebouw horen de ouders weinig
klachten van hun kinderen. Als aandachtspunt wordt wel de toets- en
huiswerkdruk genoemd. Hieraan gekoppeld benadrukken ouders het
belang van eenduidige notering van het huiswerk in Magister en het
tijdig invoeren van toetsresultaten. De overgang naar Magister 6 is
vlekkeloos verlopen en ouders waarderen het positief.
• Vorig jaar heeft de ouderklankbordgroep uitgebreid gesproken over
de ouderbijdrage en de wijze van innen. Een deel van de ouders vindt
de huidige presentatie op de website van Iddink niet helder. Het is
ons op dit moment nog niet duidelijk of de betaling goed is gelopen.
• In samenwerking met de ouderklankbordgroep heeft de BSG vorig
jaar een ouderavond over sociale media georganiseerd. Vanaf dit jaar
is dit onderwerp in het programma van leerlingen en ouders van de
brugklassen opgenomen. De reacties zijn positief.
Het was een aangename en constructieve bijeenkomst. De volgende
bijeenkomsten zijn op ma. 8 december 2014 en ma. 23 maart 2015.
Elly Kamminga, rector
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********* nieuw personeel *********

Mijn naam is Anouk Gasseling,
22 jaar, en ik ben een nieuwe
docente scheikunde. Ik ben
geboren en opgegroeid in de
Achterhoek (Gelderland), heb
gestudeerd in Nijmegen en ben
afgelopen augustus verhuisd
naar Alkmaar, waar ik samenwoon met mijn vriendin. Het vak
scheikunde bestaat uit theorie en
practica. Het allerleukste vind ik
om de leerlingen te zien groeien
in het doen van practicum, ze
worden steeds vaardiger! De
eerste weken op de BSG bevallen me prima. Er heerst een open
sfeer en dat ervaar ik als zeer
prettig. Ik kijk dan ook erg uit
naar de rest van het schooljaar!

Mijn naam is Emile Gronsfelt
en ik ben docent LO. Terug van
weggeweest, aangezien ik twee
jaar geleden al eens werkzaam
ben geweest op de BSG. Ik heb
mijn opleiding gevolgd aan de
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding te Amsterdam. Met
werkervaring op onder andere het PCC in Alkmaar en op
Scholen aan Zee in Den Helder
is het mij duidelijk geworden dat
dit werk mij veel voldoening en
plezier geeft. Het sociale aspect
staat bij mij hoog in het vaandel.
Naast de motorische ontwikkeling hecht ik hier veel waarde
aan. Sport op school betekent
voor mij niet alleen (gezond) bewegen maar ook een groot stuk
ontwikkeling op sociaal en
emotioneel gebied. Veiligheid,
structuur, intensiteit en plezier
zijn mijn pijlers die ik iedere
les probeer te realiseren. Heeft
u vragen of opmerkingen? Stel
ze gerust!

Aangenaam, leuk u op deze
manier te ontmoeten. Mijn
naam is Mirjam Venneker en ik
geef natuur- en/of scheikunde
aan uw zoon of dochter. En dat
is erg leuk. Want ik beleef veel
plezier om met hen te werken
aan deze vakken vol verwondering. Ik ben sterk geïnteresseerd in de vakdidactiek van
natuur- en scheikunde. Flipping
the classroom en gamification
hebben mijn belangstelling net
als conceptuele vraagstukken en
mini-whiteboards. Tevens laat ik
me graag inspireren door good
practices van vakgenoten op
school en uit mijn netwerk . Ik
houd actuele onderwijsontwikkelingen met het oog op het
verhogen van het leerrendement
goed in de gaten. Naast deze
baan geef ik een dag les op de
docentenopleiding in Leeuwarden; een mooie combinatie.

Mijn naam is Dave Susan, 31
jaar oud en ik ben dit schooljaar
begonnen als geschiedenisdocent op de BSG. Na zowel
geschiedenis als archeologie te
hebben gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA)
besloot ik om een andere kant
van mezelf te ontwikkelen. Ik
heb de eerstegraads lerarenopleiding gevolgd en sta nu alweer
een aantal jaren met veel plezier
en enthousiasme voor de klas. ‘s
Zomers probeer ik mee te gaan
met archeologische projecten in
het Middellandse Zeegebied en
de opgedane ervaring neem ik
de rest van het jaar mee de klas
in. Verder ben ik gek op reizen,
tuinieren in mijn volkstuin,
zwemmen en muziek. Ik woon
in Amsterdam en reis elke dag
op en neer. Inmiddels heb ik me
al aardig verdiept in de lokale
geschiedenis van Bergen en ik
hoop daar de komende jaren
nog veel meer over te leren, van
leerlingen, collega’s en ouders!
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********* nieuw personeel *********

Mijn naam is Kelly Schouten
en ik ben dit jaar begonnen als
vervangend docent Lichamelijke
Opvoeding aan de BSG. Ik zal
hier werkzaam zijn tot 1 november, dit is wanneer Han Hartzuiker zijn taken weer zal hervatten. In september 2012 ben ik
afgestudeerd aan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding.
Voordat ik aan de ALO begon
heb ik eerst het Cios afgerond.
Dit is waar ik mijn passie voor
het lesgeven heb ontdekt. Sport
is er vroeger bij mij met de
paplepel ingegoten: eerst turnen
en atletiek, maar sinds zes jaar is
kitesurfen een grote hobby van
mij. Ik heb het erg naar mijn zin
op de BSG, vooral de persoonlijke sfeer spreekt mij erg aan. Ik
vind het dan ook zeer jammer
dat de periode waarin ik hier
lesgeef zo snel voorbijvliegt.

Mijn naam is Jacqueline
Mijn naam is Luisa Junge en
Caenen, dit schooljaar begonnen sinds dit schooljaar mag ik deel
als wiskundedocente aan de BSG. uitmaken van het team op de
Ik ben getrouwd en woon in Alk- Berger Scholengemeenschap. Ik
maar. Ik werk 23 jaar in het onben van Duitse oorsprong en
derwijs, waarvan zestien aan het woon intussen sinds twee jaar
Horizon College en de afgelopen in Nederland. Op de universiteit
zeven jaar aan het Jac. P. Thijsse
in Keulen heb ik aardrijkskunde
College te Castricum. In 1991
en Duits gestudeerd en ben via
heb ik mijn tweedegraads beeen uitwisselingsprogramma op
voegdheid wiskunde en biologie
de Universiteit Leiden beland.
behaald aan de Hogeschool van
Al snel wist ik dat Nederland
Nijmegen, in 2011 mijn eerstemijn thuis zou worden, omdat ik
graads bevoegdheid wiskunde
me hier zo ontzettend op mijn
aan de Hogeschool van Amstergemak voel. Na anderhalf jaar
dam (HvA). Naast wiskunde heb op een school in Zuid-Holland
ik een passie voor zingen. Op
werd het tijd voor een nieuwe
30-jarige leeftijd ben ik alsnog
ervaring en zo werk ik nu op de
een aantal jaren klassieke zang
BSG als docente Duits. Daargaan studeren aan het conserva- naast volg ik aan de UvA een
torium. Tegenwoordig zing ik in
opleiding voor mijn eerstegraads
het Nederlands Concertkoor en
bevoegdheid.
geniet van de mooie concerten
die ik mag meemaken. Dat kunst
en cultuur hoog in het vaandel
staan bij de BSG spreekt me zeer
aan. De eerste vier weken op de
BSG zijn me goed bevallen en ik
hoop hier nog lang te blijven.

Mijn naam is Yvonne Bakker,
docent Frans op de BSG vanaf
het begin van dit schooljaar. Ik
heb hiervoor gewerkt als invalkracht op diverse scholen en
ik vind het nu enorm leuk om al
aan het begin van het schooljaar
te starten met de klassen. Ik
ben 48 jaar, ik ben getrouwd
en wij hebben twee jongens die
nog op de basisschool zitten. In
mijn vrije tijd besteed ik veel tijd
aan dingen voor onze kinderen
en hun school. Ik heb een hele
goede indruk van de BSG: er zijn
leuke kinderen, leuke collega’s
en ik heb al snel mijn draai
hier gevonden. Ik ben er van
overtuigd dat dit een heel leuk
jaar wordt en ik hoop dat de
leerlingen net zoveel plezier in
de Franse les hebben als ik!

BSG BE RI C HT EN I NF O R M AT I E BUL L E T I N V O OR OU D ERS

o kto ber/ n o v em ber 2014 pag 4

********* nieuw personeel *********

Mijn naam is Carolien Louwe.
Ik ben dit jaar begonnen als
klassenassistent voor de textielvakken, waar ik eerst ruim een
jaar als vrijwilliger werkzaam
was. Ik heb ongeveer 30 jaar
ervaring als coupeuse, waarvan
16 jaar in de bruidsmode. Verder
ben ik getrouwd en heb een
zoon van 19 en een dochter
van17. De BSG was niet vreemd
voor mij, want mijn dochter
heeft hier op school gezeten.
Mijn opleiding heb ik gevolgd in
Amsterdam, aan de School voor
Mode en Kleding, waarna ik nog
in de avonduren de opleiding
Creatieve handvaardigheid heb
gedaan bij de Stichting voor ontwikkeling van beeldende kunst
(VOBK).

Mijn naam is Siene Schiffelers
en ik geef dit jaar textiel en
tekenen. Ik woon in Bergen, ben
getrouwd en heb twee kinderen,
Maan van 17 jaar en Storm van
14. Storm is hier dit jaar voor het
eerst op school en zit in 3 havo.
Moeder en kind maken het goed
hier op de BSG! Ik heb de Lerarenopleiding TEHATEX in Delft
gedaan en heb daar een heerlijke
studententijd gehad. Ik heb
gewerkt op een scholengemeenschap in Rotterdam en ben later
werkzaam geweest op basisscholen als kleermaakster bij een
educatief project van Stichting
Tijdgeest, iets wat ik nog steeds
doe naast de BSG. Vorig jaar heb
ik geassisteerd bij handvaardigheid en textiel en zodoende ken
ik de school al een beetje. Dit
jaar heb ik mijn ‘eigen uren’ en
het bevalt me hier op school heel
goed: een fijne sectie beeldende
vakken, een prettige sfeer, leuke
collega’s, enthousiaste kinderen.
Ik hoop nog mooie ervaringen
op te doen op de BSG!

Dag allemaal! Ik ben Mats
Hoogeboom. Ik doe de lerarenopleiding aardrijkskunde aan de
HvA. Ik ben inmiddels derdejaars student en loop stage op
de BSG. Ervaring opdoen met
alle aspecten van het lesgeven is
leuk en nodig, want kennis vergaren op de Hogeschool is lang
niet voldoende om een goede
docent te worden. En is de beste
leraar niet hij, die het meest
van zijn leerlingen opsteekt? De
vorige twee studiejaren heb ik
stage gelopen op het Willem
Blaeu. Via de mensen daar ben
ik op de BSG gekomen. Tot nu
toe vind ik het een erg prettige
school. Ik krijg kansen, de collega’s zijn enthousiast, zorgzaam
en leuk!
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College-uren

IJSO 2014
De IJSO (Internationale Jeugd Science Olympiade) is een internationale wedstrijd voor
leerlingen van 3 vwo die excellent presteren
bij de bètavakken. Elk jaar selecteert de
BSG leerlingen die in februari en maart mee
mogen doen, zij kunnen in deze periode
bètalessen inruilen voor oefenuren voor
de wedstrijd. Deze start met een landelijke
voorronde, bestaande uit een theoretische
toets. Leerlingen die op deze toets bij de
beste 20 van Nederland horen, mogen naar
de landelijke voorronde, waar de zes best
scorende naar de internationale wedstrijd
gaan.
Maandag 1 september werden de resultaten
van de voorrondes officieel bekend gemaakt
aan de drie BSG-kandidaten. Deze dames,

die inmiddels in 4 atheneum zitten, hebben
de volgende resultaten behaald: Wiep en
Tanja hebben de wedstrijd ‘met voldoening’
afgerond en Julia zelfs ‘met eervol resultaat’.
De bètadocenten zijn uitermate trots op hen
en hopen voor komend jaar weer op een
mooi resultaat!
Loes de Reus, docent biologie

Jaco Mijnheer,
afdelingsleider atheneum

Vrijwilligers
handvaardigheid
en textiel

Reünie
Op zaterdag 18 april 2015, van 13.00 tot
18.00 uur, organiseert de BSG een reünie
voor oud-leerlingen en oud-medewerkers.
Oud-medewerkers krijgen een persoonlijke
uitnodiging voor deze dag.
Aanmelden voor oud-leerlingen kan door
5 euro over te maken naar NL44 INGB
0793464854 t.n.v. I.J. Polak en M. Meeter,
onder vermelding van achternaam, voornaam en examenjaar/jaar van uitschrijving.
Je aanmelding is pas definitief nadat het bedrag is overgemaakt. Het belooft een mooie
dag te worden! Ben je al benieuwd wie
er nog meer komt of wil je digitaal alvast
bijkletsen met oud-klasgenoten?
Hier vind je het evenement op Facebook.

In het rooster van 6 atheneum zijn dit
schooljaar twee lesuren opgenomen waarin
alle leerlingen samen les krijgen: één keer
per week voor het vak Nederlands en één
keer per week voor het vak Engels. Dit is
mogelijk doordat de groep dit jaar relatief
klein is. Naast deze ‘college-uren’ zijn er
voor deze vakken ook twee reguliere uren
ingeroosterd. De college-uren worden
gegeven in een ruim lokaal, waar voor de
duur van de les collegestoelen worden
bijgeplaatst.
Het in één keer bedienen van deze groep
brengt een aantal voordelen met zich mee.
Doordat de college-uren vooral ingezet
worden voor kennisoverdracht, bijvoorbeeld
op het gebied van literatuurgeschiedenis,
maken de leerlingen op kleine schaal alvast
kennis met een vorm van onderwijs die lijkt
op een hoorcollege op de universiteit: de
professor geeft college, de student hoort
toe en maakt aantekeningen. Verder komt
er door het combineren van de klassen tijd
beschikbaar, waarin de docenten individuele
leerlingen kunnen oproepen, bijvoorbeeld
voor extra ondersteuning. In de afgelopen
weken is gebleken dat docenten en leerlingen moesten wennen aan deze nieuwe lesopzet, maar we verwachten dat de collegeuren een verrijking zullen betekenen van de
onderwijskwaliteit in 6 atheneum.

Donderdag 28 augustus ging om 9 uur
onaangekondigd de slow-whoop, het
alarmsignaal in de school. Direct kwamen
de bedrijfshulpverleners in actie en binnen
vijf minuten was de school leeg en stond
iedereen op het plein van de Bosschool. Niet
alleen het ontruimen ging razendsnel, maar
ook de terugkeer naar de lessen. Om kwart
over 9 waren alle lessen weer hervat.

Sinds vorig jaar hebben wij een aantal
enthousiaste vrijwilligers met verstand van
zaken die meehelpen tijdens de lessen
handvaardigheid en textiel. De ambitie bij
onze beeldende vakken ligt hoog en eigenlijk
komen de docenten handen en tijd tekort om
alle leerlingen verder te helpen als ze vastlopen. Met name op de donderdag zouden
wij nog wat hulp kunnen gebruiken. Hebt
u een achtergrond in een van de beeldende
vakken en heeft u wat tijd? Dan kunt u zich
aanmelden via info@berger-sg.nl. We gaan
dan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.

Jeroen Borsboom, plaatsvervangend rector

Elly Kamminga, rector

Ontruimingsoefening

