
Alle brugklasleerlingen vullen donderdag 20 december een 
schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed 
voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. Ze doen 
daarmee iets concreets voor vriendjes in arme landen.  
De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in wees-
huizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkin-
deren. Daarnaast proberen we deze dag nog extra geld in te 
zamelen door middel van een sponsorloop. Sponsort u ook?

Voor meer info, zie www.edukans.nl

Emile Gronsfelt, brugklasmentor

Schoenmaatjes,  
actiedag ‘de ander en ik’
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Geachte ouder(s) / verzorger(s),

De eerste drie maanden van het school-
jaar zijn omgevlogen. De brugklassers 
zijn helemaal gewend aan hun nieuwe 
school, de examenklassen hebben hun 
eerste schoolexamens van het jaar 
gemaakt en de eerste activiteitenweken 
hebben plaats gevonden. er is een open 

podium geweest en de repetities voor het muziektheater zijn gestart. 
We hebben weer belangstellende ouders en leerlingen uit groep 
8 ontvangen en de klassen waar bSG-uren worden aangeboden 
hebben voor de tweede keer mogen kiezen. De feedback van deze 
leerlingen op de eerste ronde bSG-uren is verzameld. Sommige 
zaken konden we gelijk aanpassen en andere zullen wat meer tijd 
vergen. inhoudelijk spreekt de opzet van de bSG-uren de leerlingen 
aan, maar ze betreurden wel een aantal organisatorische problemen. 
De organisatie van het keuzeproces verliepen de tweede ronde al 
soepeler dan de eerste keer. begin 2019 zullen we ook u uitnodigen 
om uw feedback te geven. 
Tegelijkertijd werken we aan het nieuwe schoolplan. De uitgangs-
punten van nieuwe bSG, zoals deze de afgelopen jaren met de 
verschillende geledingen zijn geformuleerd, dienen als basis voor dat 
schoolplan waarbij de ontwikkeling van leerlingen staat centraal. Dit 
wordt vervolgens uitgewerkt naar onze visie op leren, personeelsbe-
leid en kwaliteit. Veel zaken weten we natuurlijk al maar op sommi-
ge punten zal het schoolplan ons een heldere ontwikkelagenda met 
tijdpad bieden. De contouren die we tot nu toe hebben geschetst 
met personeel en leerlingen, worden aangescherpt met de input 
u. u hebt een link ontvangen waarmee u uw inbreng kunt geven. 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
ik wens u voor straks fijne feestdagen en een voorspoedig 2019 toe.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

BSG op Facebook  
en Instagram
De berger Scholengemeenschap heeft 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. 
De bSG is ook actief op instagram als  
@bergerscholengemeenschap. Volgt u ons al? 

De eerste periode BSG-uren
Onder de naam bSG-uren zijn we dit jaar in de brugklassen en de 
vierde klassen havo en atheneum gestart met keuze-uren. naast een 
gecomprimeerd basiscurriculum kiezen leerlingen voor steunuren en 
verdiepende uren. in de eerste periode waren er nog wat aanloop-
problemen bij het inschrijven, maar die zijn inmiddels verholpen. De 
enquêtes die onder leerlingen zijn afgenomen over de eerste periode 
leveren veel positieve feedback op en een enkele kritische noot. Het 
is in ieder geval heel positief dat een deel van de leerlingen zich 
inschrijft voor meer dan het minimale aantal uren. 

Jeroen Borsboom, plv rector

Agenda
 De complete agenda voor dit schooljaar  
is te vinden op  
www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda

https://vimeo.com/237972239
https://www.edukans.nl/�
https://www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
https://www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda
https://www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda
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Geslaagde Blik  
Vooruit Kick-Off
Vrijdag 16 november vond het door de 
decanen van de bSG georganiseerde 
voorlichtingsspektakel ‘blik Vooruit 
Kick-Off’ plaats. Onze 240 examen-
kandidaten van mavo/vmbo-tl, havo en 
atheneum staan voor de keuze wat zij na 
het behalen van hun diploma gaan doen. 
Om hen vooruit te laten blikken kwamen 
veertig voorlichters van universiteiten, 
hbo- en mbo-opleidingen en bedrijven 
naar de bSG. De gezamenlijke start 
in de aula, met optredens van school-
band Diversion en een door leerlingen 
gemaakte introductievideo, gaf iedereen 
vleugels. Daarna volgden de leerlingen 
een maatwerkprogramma waarbij zij 
zich lieten inspireren door bedrijven als 
Tata Steel, Vivat, de politie en defensie. 
Verder waren er als keuzekenners een 
componist, een advocaat, een rechter, 
een brandweerman, een meubelmaker 
en een jongerenwerkster om naar te luis-
teren en om mee te praten. Ook waren 
er oud-leerlingen naar de bSG gekomen 
die hun ervaringen als student kwamen 
delen. De decanen kregen bij het orga-
niseren en uitvoeren van dit evenement 
hulp van collega’s en van leerlingen. 
Gelet op de enthousiaste reacties van 
zowel de leerlingen als de deelnemers 
kijken wij terug op een geslaagde Kick-
Off. met alle inspiratie en informatie van 
deze voorlichtingsmiddag kunnen de 
leerlingen hun blik weer scherper vooruit 
richten, op hun toekomst. 

Ger de Haas, Dave Susan, Tim Hamaker, 
decanen

Halloweenfeest  
2e klassen
Op vrijdagavond 2 oktober jl. vierden de 
leerlingen van de tweede klassen Halloween 
op school. Het was een groot feest voor de 
prachtig verklede en geschminkte jongens 
en meisjes. er werd gelachen, gegild en 
vooral veel gedanst. Dj piet van Til wist met 
zijn beat precies de juiste snaar te raken. De 
begeleiders waren verkleed en hadden enge 
maskers op; de schooltuin was omgetoverd 
in een angstaanjagende begraafplaats vol 
spinnenwebben en skeletten. Ook was er 
stoom, een vuurkorf en een lichtshow. Voor 
de liefhebbers waren er ook nog chips, cola 
en verse fruit cocktails. een meisje zei toen 
ze werd opgehaald: ‘Het was wel schrik-
ken af en toe, maar ik heb er ook erg van 
genoten’.

Ger de Haas, mentor

Bezoek Espeq
Onze leerlingen van 2 mavo/vmbo-tl 
namen donderdag 29 november op uitno-
diging van espeq bouwdeel aan het bouw- 
en Techniek event 2018. Door dit ‘event’ 
hebben de leerlingen op een zinvolle manier 
kennis gemaakt met een aantal technische 
beroepen in de bouwnijverheid. met de bus 
werden wij opgehaald in- en weer terug-
gebracht naar bergen. een mooie actieve en 
leerzame dag.

Ger de Haas, decaan mavo/vmbo-tl

Cambridge 
een cursus cambridge volgen op de bSG is 
niet nieuw. bovenbouw leerlingen hebben al 
een aantal jaren de mogelijkheid gehad om 
op de niveaus cAe (cambridge Advanced) 
of Fce (cambridge First) op school lessen 
engels te volgen en dit af te sluiten met 
een wereldwijd erkend diploma. maar wat 
begon als een kleinschalig ‘extra’ vak is nu 
geworden tot een veel gekozen mogelijk-
heid. met de start van het bSG-uur in 4 

havo en 4 atheneum dit schooljaar kunnen 
veel meer leerlingen cambridge volgen. 
examens worden in juni 2019 afgelegd op 
het Horizon college in Alkmaar en na een 
paar spannende weken wachten worden de 
resultaten bekend gemaakt en kan het feest 
beginnen… 

Anne van Grootveld en Linda Martens, 
docenten Engels
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infomeel samenkomen met kerst vindt de 
bSG belangrijk. School organiseert jaarlijks 
een kerstgala en dit jaar ook twee avonden 
met een diner voor de bovenbouw. Golf-
baan Sluispolder opent 18 t/m 20 december 
exclusief zijn deuren voor onze leerlingen. 

Dinsdagavond komen alle vierde klassen 
samen voor een driegangendiner. Klas vijf 
en zes zijn woensdagavond aan de beurt. 
Donderdagavond is iedereen van school 

welkom en dineren we niet tot 21.30 maar 
feesten we door tot 0.00 uur omdat de 
vakantie bijna is begonnen. We kleden ons 
feestelijk op deze avonden en we hanteren 
niX 18 voor alle aanwezige gasten. We 
verheugen ons op de muziek, de mooie 
jurken en de strak gepoetste schoenen van 
iedereen. De kaartverkoop is in volle gang. 
meer informatie is te vinden op de website.

Erik Vogel, kerstcommissie

Meerdere kerstactiviteiten  
bij Sluispolder dit jaar!

Op 9 november 2018 is er een kamer-
brief gepubliceerd waarin o.a. gesproken 
wordt over het nieuwe rekenbeleid in het 
voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 
2019-2020 zal rekenen in het voortge-
zet onderwijs afgesloten worden door 
afname van een of meerdere schoolexa-
mens. iedere school is vanaf schooljaar 
2019-2020 vrij in het vormgeven van het 
rekenonderwijs. De bSG zal dit schooljaar 
de tijd nemen om een plan op te stellen 
hoe wij dit als school gaan invullen. 

De kamerbrief:
“Rekenen gaat in alle schoolsoorten van 
het vo meetellen voor het behalen van 
het diploma. Net als voor andere exa-
menvakken en -onderdelen geldt dat het 
eindcijfer voor rekenen niet lager mag 
zijn dan een vier. Het cijfer voor rekenen 
wordt apart vermeld op de cijferlijst, 
maar telt niet mee voor de berekening 
van het gemiddelde van de eindcijfers en 
de centrale examens. De slaag-zakrege-
ling blijft dus ongewijzigd.
Het cijfer voor het schoolexamen 
rekenvaardigheid gaat echter pas 
meetellen voor leerlingen die in het 
schooljaar 2019–2020 in het voorlaatste 
examenjaar zitten. Dat betekent dat 
in het schooljaar 2020–2021 de eerste 
leerlingen het diploma behalen voor 
wie rekenen volwaardig meetelt in de 
uitslagbepaling.” 
(Kamerbrief: Doorlopende Leerlijnen 
Taal en Rekenen, 9 november 2018).

Voor het schooljaar 2018-2019 blijft 
de huidige regelgeving van kracht. Dit 
betekent dat iedere leerling de reken-
toets moet maken en dat het cijfer op de 
cijferlijst van het diploma komt te staan. 
Het cijfer voor de rekentoets telt niet 
mee voor de zak-slaagregeling maar ook 
niet als compensatiecijfer een leerling 
heeft in totaal vier mogelijkheden op de 
toets te maken. 
De eerstvolgende afnameperiode van 
de huidige rekentoets is van maandag 7 
januari t/m vrijdag 18 januari 2019. be-
richtgeving hierover volgt in de komende 
weken.

Lieke Ruijgrok, examensecretaris

Op woensdag 7 november ging de eerste 
Se-week van dit schooljaar voor de examen-
klassen van start. een spannende week voor 
leerlingen, maar ook voor ouders, docenten, 
schoolleiding en alle andere betrokkenen. 
De week is over het algemeen goed ver-
lopen. De meeste leerlingen hebben hard 
gestudeerd en kregen ook de kans één 

Rekenen 2018-2019  
en de toekomst

cijfer op te halen van deze eerste reeks van 
schoolexamens tijdens de herkansingen, d.d. 
30 november 2018. 
De volgende Se-week vindt plaats van 
maandag 21 januari t/m dinsdag 29 januari 
2019.

Lieke Ruijgrok, examensecretaris

Terugblik SE-week 1 examenklassen

15 november kreeg jesse Klinkhamer (A2Y) 
de kans om in het kader van zijn beroepen-
stage mee te lopen met de bondscoach max 
caldas van het nederlands hockey elftal. Hij 
hockeyt zelf met veel plezier 3 keer in de 
week in c1 van Alkmaar en in het district 
noord-Holland. 
jesse kreeg te zien hoe een training wordt 
opgebouwd, de spelers worden voorbereid 
op een WK en zat die dag naast de coach 
op de bank bij de oefenwedstrijd tegen 
Schotland. Ook interviewde hij max caldas 
over de wijze waarop deze bondscoach is 
geworden, welke keuzes hij maakt bij het 
bepalen van de opstellingen en hoe de 
gemiddelde week van een bondscoach eruit-
ziet als hij niet op een WK is met zijn team. 

Bijzondere beroepenstage
Toen we jesse vroegen wat hij het leukste 
aan de dag vond hoefde hij niet lang na te 
denken: ‘met de spelers chillen in de pauze 
en trucjes met hen doen op het veld'.

Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleider atheneum
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“Wat onhandig om vlak voor de winter 
stenen banken op het plein te zetten” was 
een opmerking van een leerling. Het was in-
derdaad fijn geweest wanneer de herinrich-
ting van het plein in de zomervakantie was 
afgerond, zoals oorspronkelijk de bedoeling 
was. een late levering van de betonelemen-

Herinrichting van het plein
ten maakte dit echter onmogelijk. Geluk-
kig blijven de banken nog vele jaren staan. 
met de herinrichting van het plein is er een 
einde gekomen aan de veelgehoorde klacht 
dat het een grote fietsenstalling is rond de 
school en dat er nauwelijks ruimte is om 
buiten te pauzeren. Komend voorjaar heb-

De begeleidende docenten kijken terug op 
een geslaagde presentatieavond van de 
profielwerkstukken atheneum op donderdag 
13 december jl. Het was een drukbezochte 
avond, met enthousiaste leerlingen, ouders, 
docenten en andere genodigden. ‘muziek 
brengt parkinsonpatiënten in beweging,’ 

ben we zo’n tweehonderd zitplaatsen in het 
zonnetje. naast de nieuwe banken is ook de 
afwatering van het plein aangepakt en heb-
ben de scooterplaatsen een mooie groene 
afscheiding gekregen.

Jeroen Borsboom, plv rector

‘Het bestaansrecht van haute couture,’ en 
‘De muon paradox,’ zijn voorbeelden van 
titels die tot de verbeelding spraken. Ook 
dit jaar was de kwaliteit van de presentaties 
en profielwerkstukken hoog en verwachten 
we enkele werkstukken in te kunnen sturen 
voor de profielwerkstukprijs van de KnAW. 

Opvallend was dat er meerdere leerlingen 
uit 5 havo de avond bezochten, om inspira-
tie op te doen voor hun eigen presentaties 
begin 2019.

Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleider atheneum

Presentatieavond profielwerkstukken atheneum
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mijn naam is Jelle Heijdeman, 
ik ben de nieuwe naSk docent. 
Tijdens mijn studie tot docent 
biologie heb ik natuur- en schei-
kunde gevolgd waardoor ik nask 
mag lesgeven. in de toekomst 
hoop ik dat ik ook biologieles 
mag geven in deze prachtige 
omgeving. ik heb ongeveer 8 
jaar gewerkt als invaldocent 
op scholen in Groningen en 
Friesland. Omdat ik zelf in Den 
Helder geboren ben, verlangde 
ik terug naar mijn vertrouwde 
noord-Holland en onze prach-
tige duinen en stranden. Helaas 
heb ik nog geen (vaste) verblijf-
plaats in de buurt maar hoop dit 
de komende periode te vinden. 

mijn naam is Charlot Nijdam 
en ik woon in egmond aan Zee 
met één van mijn twee dochters. 
ik werk sinds medio oktober als 
docent nederlands, met veel 
plezier, drie dagen in de week 
op de bSG. na tien jaar in Scha-
gen op een school voor voortge-
zet onderwijs te hebben gewerkt, 
en daarvoor als leerkracht in 
het basisonderwijs, is het nu 
tijd voor een nieuwe uitdaging 
in mijn eigen leefomgeving. 
Wat fijn is het dat de school in 
zo’n prachtige omgeving staat! 
regelmatig ren ik door het 
bergense bos en ook rijd ik er 
paard in mijn vrije tijd; grap-
pig om dan op de Sparrenlaan 
leerlingen tegen te komen die 
tijdens de pauze ook de luwte 
van de bomen opzoeken. Ook 
in de school is de sfeer fijn. met 
mijn lessen nederlands hoop ik 
leerlingen mee te geven dat zij 
tot veel in staat zijn, als ze maar 
willen. Ook wil ik ze met mooie 
verhalen kennis laten maken, te 
voeden en te verrijken. Docen-
ten die mij geïnspireerd heb-
ben zijn zelf ook werkzaam (of 
geweest) op de bSG. Zelf heb 
ik op onze school lang geleden 
mijn havodiploma behaald.

mijn naam is Maartje van der 
Linden. Geboren en getogen in 
Alkmaar en getrouwd met Harry. 
Samen hebben wij een dochter 
van tweeëneenhalf, julia. Sinds 
2010 ben ik verbonden aan het 
onderwijs. De afgelopen zeven 
jaar ben ik werkzaam geweest 
als huiswerkbegeleider. Sinds 
een paar weken doe ik dat op 
de bSG. ik haal ontzettend veel 
voldoening uit het helpen van 
de leerlingen. Samen werken 
naar een mooi resultaat en hen 
zien groeien in wat zij moeilijk 
vinden, vind ik ontzettend leuk! 
naast mijn werkzaamheden als 
huiswerkbegeleider kunnen de 
leerlingen mij ook vinden in 
de mediatheek. Hierdoor ben 
ik op veel plekken in de school 
te vinden en sta ik dichtbij de 
leerlingen. 

Als nieuwe docent aan de bSG 
stel ik mij graag aan jullie voor.
mijn naam is Geert Plas, ben 
gelukkig getrouwd en heb twee 
zonen van dertien en elf. Al 
geruime tijd ben ik werkzaam 
als docent engels en sinds begin 
van dit schooljaar docent op de 
bSG. Ooit begonnen als leraar 
Frans aan een middelbare school 
in Amsterdam Oost en sindsdien 
een ruime ervaring opgebouwd 
als docent engels. ik heb een 
grote belangstelling voor de 
engels taal en alles wat daarmee 
te maken heeft.

VOOrsTELLEN NiEUwE MEDEwErkErs


