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MAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

Voorwoord

Geachte ouders,
Het schooljaar is alweer in volle gang.
We hebben gelukkig onze vacatures
goed kunnen vervullen en in deze BSGberichten zullen de nieuwe collega’s zich
aan u voorstellen. Ondanks de grote
hoeveelheid regen van de afgelopen
weken kijken we terug op goede introductiedagen voor verschillende leerjaren,
succesvolle sportdagen en een heel gezellig brugklaskamp.
Tijdens de zomervakantie is de eerste fase van de herinrichting van
het schoolplein gerealiseerd. Waar voorheen de conciërgewoning
stond vinden we nu een overzichtelijke fietsenstalling, een wandelpad en een tafeltennistafel. In een volgende fase zal het plein voor
de school opnieuw worden ingericht.
Misschien hebt u het al gezien, maar tijdens de vakantie hebben we
onze website geheel vernieuwd. We hebben de feedback over de
vindbaarheid van bepaalde zaken verwerkt en we hopen dat ook
u er tevreden over bent. De jaarplanning die we voorheen altijd als
schoolkalender op papier uitdeelden vindt u nu terug op de website.
Ik wens u allen een goed schooljaar en voor nu een fijne herfstvakantie toe.

Land art in het Bergerbos
Bezoekers die tijdens de Kunst10Daagse door het Bergerbos wandelen zullen aangenaam verrast worden door landschapskunstwerken
die zij daar zullen tegenkomen. Voel de herfst! Dat is wat de leerlingen van de BSG voor het vak handvaardigheid deze week mochten beleven in het bos tijdens het project Land Art. Door de klassen
H2E en A3X zijn er prachtige en stoere kunstwerken gemaakt van
enkel organische materialen, gevonden in het Bergerbos. Zeker de
moeite waard om deze kunstwerken van misschien wel de jongste
exposanten van de Kunst10Daagse te bekijken.
Bekijk het filmpje op Vimeo

Elly Kamminga, rector

Agenda

De complete agenda voor
dit schooljaar is te vinden
op de website.

BSG op Facebook
Sinds begin april heeft de Berger Scholengemeenschap
een officiële eigen Facebookpagina
www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
Als u deze pagina bezoekt en op ‘vind-ik-leuk’ klikt,
krijgt u dagelijks het laatste nieuws op uw tijdlijn te zien.
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Brugklaskamp
Op woensdag 27 september vertrokken alle
brugklassen met de bus naar Veldhoven.
Vol enthousiasme begonnen we aan een
leuk kamp. Eenmaal aangekomen in
Veldhoven gingen we klimmen en maskers
voor de maskerade versieren. ‘s Avonds
stond er pasta met tomatensaus op het
menu. Na het eten was het al bijna donker,
tijd voor de reflectortocht. Wat was het
spannend!
Ook op dag 2 hadden we een vol program-

ma. Na het ontbijt was het tijd voor sport
& spel en de workshops. Sport & spel werd
gewonnen door klas H1F. Na het ochtenden middagprogramma kreeg elke klas nog
even tijd om te oefenen voor de maskerade.
Daarna was het alweer tijd om te eten: friet
met een snack en salade. Na het eten begon
de maskerade. Alle klassen hadden geweldige acts gemaakt. Uiteindelijk is de maskerade gewonnen door klas A1X. Daarna was
er een disco, het dak ging eraf! En toen was
het alweer tijd om te gaan slapen.

o kto ber/ n o v em ber 2017 pag 2

De volgende dag hebben we alles opgeruimd, waarna we weer terug naar Bergen
gingen. Tussendoor zijn we gestopt bij
Sportiom, een groot indoor zwemparadijs
in Den Bosch. Rond 16.45 uur kwamen de
bussen weer aan in Bergen. Het kamp was
alweer afgelopen…
We kijken terug op een geslaagd kamp!
Bekijk hier de video
Dieke Vlooswijk, hulpmentor A1X

Uitnodiging ouderklankbordgroep
maandag 6 november 2017

Internationaal
wiskundetoernooi

Tijdens de bijeenkomsten van de ouderklankbordgroep spreken belangstellende
ouders met de schoolleiding over de verschillende ontwikkelingen op de BSG. De
schoolleiding legt graag thema’s voor waar
zij een inbreng van de ouders bij wil hebben.
Ouders dragen op hun beurt ook onderwerpen aan om over van gedachten te wisselen.
De bijeenkomsten zijn altijd geanimeerd en
nuttig.

Het internationaal wiskundetoernooi vond
vrijdag 29 september plaats op de Radboud
Universiteit in Nijmegen. Het BSG-team
bestaande uit Bram, Maria en Bart uit 6
atheneum en Anna en Daan uit 4 atheneum
werd begeleid door wiskundedocent mevr.
Caenen.

Voor dit schooljaar zijn ze gepland op:
• Maandag 6 november 2017
van 19.30 tot 21.00 uur
• Maandag 29 januari 2018
van 19.30 tot 21.00 uur
• Maandag 19 maart 2018
van 19.30 tot 21.00 uur.
Tijdens de eerste bijeenkomst op maandag
6 november blikken we graag met u terug
op de verschillende activiteiten rond de start
van het schooljaar en we verkennen welke
grote thema’s we dit jaar zullen agenderen.
Een belangrijk thema voor deze avond is de

rol van ouders bij studieloopbaanbegeleiding
en de oriëntatie op studie en beroep.
Dit onderwerp is twee jaar geleden ook aan
de orde geweest in de ouderklankbordgroep. Graag delen we met u hoe de verschillende ideeën die destijds naar voren zijn
gekomen nu zijn opgenomen in de huidige
begeleiding. Verder willen we gezamenlijk onderzoeken hoe we de rol die ouders
vervullen bij de studieloopbaanbegeleiding
en de reflectie van de leerling op zijn of
haar loopbaan verder vorm kunnen geven.
We willen deze rol van de ouder een plaats
geven in het traject en in het portfolio van
de leerling. Voor dit portfolio werken we op
school en thuis in de educatieve omgeving
van Google (Drive). Tijdens de bijeenkomst
laten we u hiermee graag kennis maken.
Wilt u het uiterlijk vrijdag 3 november
laten weten als u aanwezig wilt zijn bij de
klankbordgroep? Aanmelden kan via
info@berger-sg.nl.
Elly Kamminga, rector

Met elkaar heeft het BSG-team de 61e plek
behaald, zeven plaatsen hoger dan vorig
jaar. Dit jaar was het thema foutverbeterende codes. Het team was erg blij met het
resultaat en heeft een geweldige dag gehad.
Maria Groot, leerling 6 atheneum

Creatief met
scheikunde
Tijdens de scheikundelessen eind september
hebben leerlingen uit 4 havo en 4 atheneum
atoommodellen gemaakt van verschillende
atomen met behulp van m&m’s, drop- en
aardbeienveters. Lekker en leerzaam!
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********* nieuw personeel *********

Mijn naam is Chris Smit, ik kom
uit Broek op Langedijk en ik ben
de nieuwe leraar aardrijkskunde
op de BSG. Toen ik in 2012
afstudeerde als planoloog aan
de Rijksuniversiteit Groningen,
zat de bouw nog in de crisis en
was daar (door een starter) niet
zo heel makkelijk een baan in te
vinden. Toen ben ik verder gaan
kijken, heb een onderwijsopleiding gevolgd en zo sta ik nu al
met veel plezier een jaar of vier
voor de klas. Eerst in Franeker en
nu heb ik vanwege de leuke locatie en goede sfeer voor de BSG
gekozen. Ik geef aardrijkskunde,
omdat ik het vak bij uitstek geschikt vind om de leerlingen op
te leiden tot kritische wereldburgers en ze bekend te maken met
enkele van de grote uitdagingen
van de 21e eeuw, zoals klimaatverandering, migratie en de strijd
tegen het water in Nederland.

Enkele maanden geleden liep
ik, Suzanne Dings, met man en
kinderen en vijf honden op Barcadera, een verlaten strandje op
Aruba dichtbij ons huis. Het was
half zeven, de temperatuur was
aangenaam. Terwijl de zon razendsnel onderging, speelden de
kinderen in de oceaan. We hadden het over onze vakantie: naar
Amerika, of toch een zwembad
in de tuin of… We woonden
al vijf jaar op Aruba, de oudste
zou naar de middelbare school
gaan. Nederland trok aan ons.
De groene polderlandschappen,
de geur van gebakken speculaas
in december, kerst vieren in de
kou. ’s Avonds vroegen we het
de kinderen en ze juichten bij
het idee. Nederland! Eindelijk
weer zelf naar vriendinnen fietsen! Een huis met een trap! En
de jongste juichte mee, al wist
hij niet waarom, hij was twee
toen hij Nederland verliet. En
zo geschiedde. Ik geniet alweer
ruim twee maanden van de
Nederlandse kou, stamppot, de
familie en natuurlijk tijdens mijn
lessen Nederlands van de lieve
leerlingen van de BSG.

Mijn naam is Linda Mekkes. Ik
geef de vakken culturele en
kunstzinnige vorming (ckv) en
kunst algemeen (kua). Dit jaar
rond ik als zij-instromer mijn
deeltijd verkort af op de Breitner
Academie., zodat ik naast mijn
werkzaamheden als beeldend
kunstenaar en docent in het
cursorisch werkveld ook in het
middelbaar onderwijs les kan
geven. Als ik de vakken ckv en
kua zou vergelijken met eten,
ontdekken de leerlingen bij ckv
nieuwe gerechten en proeven
deze. Bij kua leren de leerlingen
de ingrediënten en de smaakvoorkeuren van bepaalde tijdsperiodes kennen. Dit kunnen ze
toepassen bij hun eigen beeldende of muzikale werk, waar
ze zelf recepten ontwikkelen en
bereiden. Ik ben benieuwd naar
de unieke smaakcombinaties van
de leerlingen.

Mijn naam is Marianne Schipper, 49 jaar oud en trotse
moeder van drie zoons van
14, 19 en 22 jaar. Tijdens mijn
werk als beleidsadviseur voor de
Provincie Noord-Holland heb ik
mijn Pabo-opleiding afgerond,
waarna ik zeven jaar op verschillende basisscholen heb gewerkt.
Daarna ben ik overgestapt naar
het Kennemer College in Beverwijk en heb ik naast mijn baan
de lerarenopleiding Nederlands
gedaan. Na zeven jaar hard
werken op het vmbo lonkte het
Berger Bos en ik ben erg blij dat
ik op deze school aangenomen
ben! Al met al is dit mijn 15e
jaar in het onderwijs en ik heb
veel plezier in de omgang met
de leerlingen. Elke dag en elke
klas is anders en daardoor is het
nooit saai.
Buiten werktijd houd ik me
dit jaar vooral bezig met het
verbouwen van onze boerderij
en het verzorgen van onze huisdieren. Onze nieuwste aanwinst
Knor, een bordercolliepup,
vraagt veel tijd en aandacht.
De lange strandwandelingen
en zoektochten naar verstopte
schoenen zorgen ervoor dat ik
mijn conditie goed op peil houd.
Ik houd van reizen, lezen en
muziek en sta ook zelf wel eens
op het podium om een liedje te
zingen.
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Mijn naam is Susan Duivenvoorden, ik ben 21 jaar en woon in
Heiloo. Dit schooljaar studeer
ik af aan de docentenopleiding
Nederlands en in september ben
ik begonnen met lesgeven op
de BSG. Op maandag, dinsdag
en woensdag geef ik les aan
twee heel gezellige klassen:
A2Z en H2F. Naast het lesgeven
begeleid ik leerlingen bij de huiswerkbegeleiding. Donderdag en
vrijdag ben ik op de Hogeschool
van Amsterdam en volg ik zelf
lessen en colleges. De BSG is
een onwijs creatieve school, dat
merk je aan alles. Het inspireert
mij om zelf ook creatieve en
inspirerende lessen te ontwikkelen. Ik kijk erg uit naar de rest
van het schooljaar!

Mijn naam is Helga Wagemaker en sinds september ben ik
docent economie op de BSG. Na
jaren in het bedrijfsleven heb ik
kort geleden de overstap naar
het onderwijs gemaakt. Op de
BSG geef ik les aan derdejaars
leerlingen: economie is voor de
meesten van hen een nieuw
vak. Mijn streven is de leerlingen bewust te laten kijken naar
de maatschappij om hen heen
en ze voor te bereiden op een
zelfstandig leven waarin zij de
juiste economische en financiële
beslissingen kunnen nemen.
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Mijn naam is Ger de Haas en
dit is een mooie gelegenheid
om mij aan u voor te stellen. Dit
schooljaar ben ik gestart op de
BSG als docent voor de vakken
maatschappijleer en geschiedenis. De eerste weken in Bergen
zijn mij direct goed bevallen. De
sfeer is prima en ik geniet van
de prettige samenwerking met
de leerlingen en mijn nieuwe
collega’s. Echt blij word ik als
leerlingen zich openstellen en
enthousiast aan de gang gaan.
Op schooldagen kom ik op de
fiets uit Heiloo, waar ik woon
met mijn vrouw Annemarie en
onze jongste zoon Zeb.

Beste ouders, mijn naam is
Simone Boerman. Ik geef op
maandag, dinsdag en woensdag met veel plezier Frans op de
BSG en daarnaast voer ik mijn
afstudeeronderzoek uit. Ik hoop
dan ook aan het eind van dit
schooljaar mijn diploma van de
Hogeschool van Amsterdam te
ontvangen. Deze zomer ben
ik teruggekomen uit Frankrijk
(Toulouse), waar ik zes maanden heb gestudeerd. Ik probeer deze ervaring om te zetten
in boeiende lessen, waarin ik
aan de hand van actualiteit,
media en muziek de Franse taal
tot leven breng.

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

Mijn naam is Gonnie Slot. Sinds
vorig jaar september ben ik
werkzaam op de BSG. Ik ben
begonnen als vrijwilligster in de
mediatheek; ontzettend leuk en
afwisselend werk. Daarnaast heb
ik een tijd toezicht gehouden in
het computerlokaal A110, waar
je lekker rustig kunt werken
op de computer of gewoon je
huiswerk maken of leren. Na de
zomervakantie heb ik op woensdag- en donderdagmiddag een
aantal HUBS-uren gekregen
waarin ik kinderen help met het
plannen en maken van hun huiswerk. Op vrijdag zit ik in A110,
op donderdagochtend help ik
in de mediatheek. In mijn vrije

samen met een collega, onder
andere verantwoordelijk voor de
absentenadministratie. Ik heb
tien jaar in Zwitserland gewoond
en daarvóór ben ik werkzaam
geweest op een andere school
binnen de Sovon, het Murmellius Gymnasium.

tijd wandel en fiets ik heel graag.
Verder sport ik veel en hou ik
van koken, lezen en dwarsfluit
spelen.

Mijn naam is Carla Slijkerman
en ik ben per 1 september begonnen als administratief medewerkster op de BSG. Daar ben ik,

Weer terug in Nederland vind
het ik heel fijn om met kinderen
te kunnen werken en met fijne
collega’s. Mijn vrije tijd besteed
ik vooral aan mijn drie kinderen,
door samen tijd in de natuur
door te brengen en spelletjes
met ze te doen.
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De nieuwe standaard
voor fietsen stallen
De BSG heeft ooit flink geïnvesteerd in
mooie stevige fietsenrekken. Die zijn allemaal van een nummer voorzien, zodat
iedere leerling een eigen vaste plek voor zijn
fiets heeft.

Biologische escaperoom
De laatste week van september was het
biologieweek. Voor deze gelegenheid was
er een landelijke escaperoomwedstrijd
gemaakt, met biologische vraagstukken.
Klas A1Y streed op 26 september tegen 99
andere scholen in Nederland. Er was een
kistje aanwezig waarin iedere leerling een
eigendom moest doen en de docente deed
er nog een prijsje bij. Daarna ging de kist
op slot en startte de klok met aftellen. Elke
groep kreeg in een afgeschermd deel van
de klas dezelfde 5 biologische vraagstukken, verstopt tussen allerlei onbelangrijke en
belangrijke objecten. Er werd heftig nage-

dacht over de vragen en overal zocht men
naar oplossingen. De eerste code leverde een
UV-lamp op, die een helder beeld gaf voor
een van de vraagstukken. Na 20 minuten
kwam de eerste groep met een code voor het
kistje. Maar helaas was die fout. 2 minuten
voor tijd werd de code gelukkig gekraakt en
onder luid gejuich kregen de kinderen hun
eigendommen weer terug.

Nou staan de ontwikkelingen op fietsgebied ook niet stil. De bagagedragers aan de
voorkant kwamen in de mode. Daar hoort
in veel gevallen een flinke bak of kist bij. De
sturen werden breder en de banden dikker.
Daarom is het tegenwoordig echt een
uitdaging om alle fietsen netjes in de rekken
te krijgen. En toch willen we dat heel graag,
zodat we de ruimte om de school optimaal
kunnen benutten. Soms biedt een slimme
benadering al uitkomst. Als je je fiets moeilijk met het voorwiel in het rek krijgt, lukt
dat met het achterwiel vaak wel.

Op advies van een deskundige hebben we
bij het nieuwe plein in plaats van rekken
gekozen voor vakken die begrensd worden
door hekjes (‘nietjes’). De nieuwste ontwikHier kunt u het filmpje zien dat Valery Beemkeling in de fietsenstalbranche is namelijk
sterboer (A1Y) maakte van de escaperoomles.
het zogenaamde ‘parkeren op eigen standaard’.
Loes de Reus, docent biologie
De ruimte blijft beperkt en we willen voor
de leerlingen ook heel graag meer buitenruimte benutten waar ze tussen de lessen
door kunnen zitten. Als iedereen zijn best
doet om zijn fiets op de aangewezen plek te
stallen, hebben we daar uiteindelijk allemaal
profijt van.
Wigert Dronkert, hoofdconciërge

atheneumklassen hun eerste LOB-les gehad.
Daarnaast voeren bovenbouwleerlingen
met mentoren en coaches (SLB-er) gesprekken over hun toekomstplannen. Leerlingen
zijn van harte welkom om langs te komen
op het kantoor van het decanaat achter de
mediatheek.

Nieuwe decanen
Dit schooljaar is het decanenteam vernieuwd en uitgebreid met Dave Susan voor
havo/atheneum en Mark Meijer voor mavo/
vmbo-tl. Samen met Tim Hamaker zetten
we een nieuwe koers in waarin leerlingen
zich meer betrokken voelen bij hun profielen studiekeuze.

Daarvoor maken we in de Loopbaan
Oriëntatie en Begeleiding (LOB) lessen
gebruik van Chromebooks, waarmee we de
leerlingen wegwijs maken in de digitale jungle van vervolgopleidingen, studiebeurzen
en profielkeuzes. Inmiddels hebben bijna
alle bovenbouwklassen en alle 3 havo- en 3

We zitten elke dag klaar in de grote pauze
(met uitzondering van maandag) en
leerlingen kunnen ook via de vernieuwde
decanenwebsite een afspraak maken.
Dave Susan, decaan
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Sportdag 4 mavo/vmbo-tl
Alle bommen en granaten, wat een woeste
golven! 4 mavo/vmbo-tl trotseerde 7 september de branding in Camperduin. Rond
09.30 uur verzamelden we bij De Jongens
Uit Schoorl om daar de wetsuits aan te trekken. Hilarisch, want het was wel een beetje
krap! Nadat iedereen gewend was aan het

‘worstenpakje’, gingen we te water. Het
water bleek niet eens zo koud. Er waren drie
activiteiten: brandingraften, bodyboarden
en suppen. Tussendoor even een broodje
naar binnen werken, om vervolgens weer
snel door te gaan met de volgende activiteit.
Iedereen deed vol overgave mee en had het
naar z’n zin. De mensen die door blessures
niet konden meedoen, waren evengoed
aanwezig voor de nodige aanmoediging.
Toppers! Wat hebben we toch een mazzel
met zulke leuke leerlingen en het feit dat
onze school zo dicht bij de zee ligt! Een
heerlijke sportdag en zeker voor herhaling
vatbaar!
Jan Bakker, mentor 4 mavo/vmbo-tl

Max Havelaar
Toesprakentoernooi
Zaterdag 30 september hebben vier leerlingen van de BSG het Max Havelaar Toesprakentoernooi in Leiden bezocht. Feline
Kaaij, Anna Brinkman, Guy Sint Jago en Stijn
van Hiele uit 5 atheneum gingen de strijd
met elkaar en met andere scholieren uit het
hele Land aan op dit uitstekend georganiseerde toernooi aan de Universiteit Leiden.
De dag draaide om drie elementen: verdieping in het werk van Multatuli en fairtrade,
de kunst van het speechen oefenen en
ontwikkelen en een antwoord vinden op
de vraag ‘wie is de beste spreker van het
toernooi?’
Uit een uitgebreid aanbod kozen de leerlingen drie verschillende colleges, die elk een
ander aspect van het speechen belichtten.
Hoe verwerk je humor in je speech, welke
stijlmiddelen zijn er en wat is een goede opening of afsluiting? Na de colleges brachten
de leerlingen de verkregen kennis meteen
in de praktijk door in tweetallen een speech
voor te bereiden en deze in kleine groepen
voor te dragen. Uit elke groep ging er één

duo door naar de finale. Tenslotte presenteerden deze finalisten voor een jury, die
een ultieme winnaar koos. Hun beloning:
de wisselbeker en eeuwige roem. Helaas
viel de BSG niet in de prijzen. Maar deze
ervaring wordt onze leerlingen niet meer
afgenomen. Het was een leerzame, maar
zeker ook een leuke en gezellige dag!
Jessica Toman, docent Nederlands

Cambridge English
Eind vorig schooljaar werd bekend dat de
tweede groep BSG-leerlingen uit 5 atheneum die het Cambridge CAE-examen
hebben gedaan, allemaal geslaagd zijn. Een
prachtige prestatie, onze complimenten! Wij
feliciteren:
Vera Bras A5X
Teis Gerritse A5X
Carlijn Hoek A5X
Pleun van der Veek A5X
Lian Veldt A5Z
Roos de Vries A5YLian Veldt 5Z
Roos de Vies 5Y
Lian Veldt 5Z
Roos de Vies 5Y
Ook dit schooljaar starten weer meerdere
atheneumgroepen aan de lessen Cambridge
English die tijdens de BSG-uren worden
gegeven door mevr. Van Grootveld. Nieuw
dit jaar is de groep mavo/vmbo-tl-leerlingen
die onder leiding van mevr. Martens begonnen is aan de voorbereidingen voor het
FCE-examen dat zij in juni zullen afleggen.
Wij wensen hen veel plezier en succes.

4 mavo naar
de Stopera
Wat een mooie excursie naar Amsterdam
begin oktober met een enthousiaste examengroep mavo/vmbo-tl. We begonnen
met een stadswandeling naar de Stopera,
waar we een rondleiding kregen. Daarna
mochten we een repetitie bijwonen van de
voorstelling Mata Hari, met Igone de Jong
als topdanseres op het podium. En als klap
op de vuurpijl zelf een aantal ‘posities en
sprongen’ dansen tijdens een workshop.
Hilarisch natuurlijk.
Anke Besseling, docent muziek

