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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? 

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

Voor mij is dat als schoolleider mijn houvast. Daarnaast vind ik per-
soonlijk ook wat, maar dat doet niet ter zake. 

En ondertussen groeit er een generatie jonge mensen op die heel 
veel sociale contacten moeten missen. Die met een mondkapje 
door het leven gaan en alle uitspattingen, die hen, naast alles wat 
we er van vinden,  toch ook leren groot te worden, tot nader order 
moeten uitstellen. Ik ben benieuwd wat dat met deze generatie doet, 
maar ik kan me er zorgen over maken. 

Gelukkig kunt u in deze BSG toch nog over heel veel mooie initia-
tieven en ontwikkelingen lezen.

Via een filmpje heb ik me aan u voorgesteld. Inmiddels ben ik een 
kleine maand bezig en het bevalt me hier prima. Er zijn niet veel 
scholen waar leerlingen en collega’s zo goed met elkaar omgaan. En 
de meeste scholen liggen ook niet in zo’n mooie omgeving. Medio 
januari zal ik u uitnodigen om digitaal met mij van gedachten  te 
wisselen over de mooie dingen die op de BSG gebeuren, met de 
vraag of u nog adviezen ter verbetering heeft.   

Zoals u wellicht heeft gehoord of gelezen, zal de BSG gedeeltelijk 
herbouwd en gerenoveerd worden. Het proces wordt door een ex-
tern bureau begeleid en de afgelopen weken heeft het personeel zijn 
wensen kunnen aangeven. Op basis daarvan krijgt de nieuwe school 
vorm. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 

Zoals u weet vertrekt Cordula Rooijendijk, de plaatsvervangend rec-
tor. Per 1 januari wordt haar plaats ingenomen door Ruben Schrama. 
Onze bestuurder, René Rigter, kondigde hem op de volgende manier 
binnen SOVON aan: 

Op 1 januari start Ruben Schrama als interim plaatsvervangend 
rector op de BSG. Vooralsnog eindigt de aanstelling bij de start 
van de zomervakantie. Ruben is van huis uit docent Maatschappi-
jwetenschappen. Vanaf 2008 is hij leidinggevende in het onderwijs, 
achtereenvolgens als afdelingsleider havo op het Spinozalyceum 
(tot 2012), conrector op het Nicolaaslyceum (tot 2018), plaatsver-
vangend rector op het Nicolaaslyceum (tot 2020) en sinds de zomer 
interim conrector op het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. 
Ruben zal vier dagen per week beschikbaar zijn.

We hopen op een goede samenwerking met Ruben. 

Het is inmiddels vakantie. Wij hebben een grote familie. Dus vieren 
we noodgedwongen, maar ook wel weer heel gezellig, het ker-
stfeest dagen achter elkaar. Laten we op die dagen tegen elkaar 
zeggen dat wat corona betreft het ergste achter de rug is. Het wordt 
weer lichter, warmer. We mogen hopen en rekenen op betere tijden. 
Ik wens u heel goede kerstdagen en een mooie start van 2021.

Co Huisman 

Never a dull moment. Een uitspraak 
die voor het onderwijs volledig opgaat. 
Vorige week dachten we nog dat we 
nu in de aanloop naar de kerstvakantie 
zouden zitten; inmiddels is de school 
gesloten. Een harde lockdown tot en met 
16 januari waarbij de examenkandidaten 
op school aanwezig mogen zijn. 

De BSG-berichten hoort bol te staan van mooie activiteiten die onze 
leerlingen op school hebben ondernomen. Maar wat hebben we u 
in deze tijden weinig te melden. In het ‘Protocol onderwijs op school’ 
van de VO-raad staat het duidelijk:‘Scholen dienen zich te concen-
treren op het onderwijs aan de leerlingen’. 
Dat advies dienen wij te volgen, dus ligt onze focus op lesgeven 
en moeten we alle activiteiten die we zo graag met onze leerlingen 
of als personeel met elkaar zouden willen ondernemen schrappen 
of digitaal of heel low profile organiseren. Zo heeft maar een heel 
beperkt aantal klassen Sinterklaas gevierd en dan op een wijze die 
wij verantwoord vinden.  

In het twistgesprek dat Youp van ’t Hek met een predikant zaterdag 
5 december in de NRC  voerde, verwoordde hij mijn werkelijkheid:  

“Ik vertrouw op de staat in tijden van een pandemie. Dat Rutte en 
consorten mij beschermen. Zonder uitzonderingen”. Ik hecht eraan 
te geloven dat het OMT en het RIVM de juiste beslissingen nemen. 

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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Dinsdag 15 december 2020 heeft Paula 
Klaver afscheid genomen van de Berger 
Scholengemeenschap. Zij heeft 37 jaar op de 
BSG gewerkt. In 1983 begon zij als docent 

Graag wil ik u iets meer vertellen over Paarse 
Vrijdag, dit jaar was dat op 11 december, en 
de GSA op onze school. Op de BSG wordt 
ieder jaar de Paarse Vrijdag gevierd. Dit is 
een landelijke actiedag die in het teken staat 
van meer begrip voor, en acceptatie van 
lesbische, homo-, trans-, bi- en interseksuele 
geaardheid, ook wel afgekort met LHBTI. 

Met het dragen van de kleur paars tonen 
collega’s en leerlingen hun betrokkenheid bij 
het onderwerp. Met behulp van een speciaal 
hiervoor ontwikkelde lesbrief wordt er in de 
mentorlessen uitleg gegeven en het gesprek 
in de klas gevoerd, voorafgaand aan Paarse 
Vrijdag. Op de dag zelf is de school paars 
versierd en zijn er tal van kleine activiteiten, 
waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden 
met de coronamaatregelen. 

De GSA, een afkorting die staat voor Gender 
& Sexuality Alliance, is een schoolbrede 
club van leerlingen en docenten die af en 
toe bij elkaar komt voor gesprekken en 
activiteiten. We willen een veilige omgeving 
bieden voor leerlingen om LHBTI-verwante 
onderwerpen te bespreken en zichzelf te 
kunnen zijn. Het is voor deze leerlingen fijn 

Paarse Vrijdag en de GSA op de BSG
dat er een plek is waar je terecht kunt als 
je vragen hebt of worstelt met je seksuele 
identiteit. De organisatie en activiteiten 
rondom Paarse Vrijdag worden ook door de 
GSA verzorgd. Er zijn posters gemaakt (zie 

afbeelding), pallets en kleden beschilderd, 
er is gebrainstormd over de aankleding en 
nog veel meer. We komen ongeveer 1x per 
maand bij elkaar voor gezelligheid, goede 
gesprekken en activiteiten. Ook willen we 
dit jaar een uitwisseling met een andere 
school organiseren als dat weer mogelijk is. 

Mocht uw kind hier belangstelling voor 
hebben, dan is hij of zij altijd welkom bij 
de GSA-bijeenkomsten. Via posters, de 
beeldschermen en de mentor worden deze 
aangekondigd. Mocht u meer informatie 
willen, dan kunt u mij altijd benaderen. 

Namens de GSA op de BSG, 
Dave Susan

Duits. Later was zij betrokken bij de opstart 
van de atheneumafdeling op de school. 

Ze is jarenlang bovenbouwdocent en 
mentor 4 atheneum geweest, alsmede lid 
van de Medezeggenschapsraad (vroeger 
Personeelsraad geheten). Zij heeft in de 
periode 1983 tot 2007 meer dan 5000 
leerlingen uit de gehele regio onderwezen 
en was een zeer geliefde docent. Streng 
doch rechtvaardig. In 2007 maakte zij 
na een tweede studie aan Universiteit 
Leiden de overstap naar de functie van 
schoolorthopedagoog. Na ruim 40 jaar 
voortgezet onderwijs kiest Paula ervoor 
om haar pensioen in te stappen. De school 
dankt haar voor haar grote inzet in deze 
jaren en de goede samenwerking die ze 
altijd heeft gehad met collega’s, maar vooral 
ook met de leerlingen en de ouders.

Renate IJpelaan en Eva van Leeuwen- 
ten Have, afdelingsleiders

BSG-filmpje
Aangezien een groot deel van onze wer-
vingsactiviteiten voor groep 8 vanwege  
corona anders gaat dit jaar, heeft de BSG 
een filmpje opgenomen om ouders te 
laten zien hoe ons onderwijs eruit ziet. 
We hebben geprobeerd een zo compleet 
mogelijk beeld van onze school te  
schetsen op een reguliere lesdag.  
Nieuwsgierig? Bekijk hier het filmpje. 

Nandy Ligthart, managementassistent
Eva van Leeuwen-ten Have,  
afdelingsleider atheneum

Na 37 jaar afscheid mevrouw Klaver

https://vimeo.com/484230829
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Verzuim- 
coördinatoren
Sinds vorig schooljaar heeft de BSG drie 
medewerkers aangesteld als verzuim-
coördinatoren. Zij voeren gesprekken met 
leerlingen die frequent afwezig zijn door 
ziekte of spijbelen. Ook spreken zij indien 
nodig met de ouders van de genoemde 
leerlingen. De BSG wil op deze manier 
het (on)geoorloofd verzuim en mogelijk 
schooluitval voorkomen. De gesprekken 
met ouders zijn op initiatief van de 
verzuimcoördinator, maar natuurlijk kunt u, 
als ouder, ook contact met hen opnemen. Bij 
dit alles geldt dat de mentor van uw kind het 
eerste aanspreekpunt blijft. Voor alle regels 
met betrekking tot het verzuim verwijzen we 
u graag naar onze website. Graag stellen we 
de verzuimcoördinatoren aan u voor: 
Michiel Koekkoek, verantwoordelijk voor de 
leerlingen van atheneum klas 2 tot en met 6. 
Els de Bie, verantwoordelijk voor de 
leerlingen van havo klas 2 tot en met 5. 
Rina ten Broek, verantwoordelijk voor de 
leerlingen van de brugklassen en mavo/
vmbo-tl klas 2 tot en met 4.

Brugklasapp
Het is niet zeker of de Open Dagen 
voor leerlingen in groep 7 en 8 vanwege 
corona doorgang kunnen vinden op de 
ouderwetse manier. Om dat probleem 
enigszins te tackelen hebben we op de 
Berger Scholengemeenschap een app 
ontwikkeld. In de regio Alkmaar zijn meer 
dan 10 middelbare scholen. Kinderen van 
groep 8 hebben veel te kiezen.
Normaliter krijgt de BSG in februari 
tijdens de open dag meer dan 1500 

bezoekers over de vloer. We zijn bang dat 
covid-19 weleens roet in het eten kan gaan 
gooien. Hoe ga je dan een school van binnen 
bekijken? We hebben echt te doen met deze 
groep-8 generatie. Vandaar dat de BSG ‘de 
brugklasapp’ heeft gemaakt. Die moet de 
keuze vergemakkelijken. Wie op ‘welkom’ 
klikt, krijgt een filmpje te zien. Ook kun je je 
via de app aanmelden voor proeflessen. 
Uiteraard komt in de app aan de orde waarin 
de BSG zich onderscheidt: kunst & cultuur 
en de nieuwe programmeer-en designklas 
waarmee de school programmeertalent in 

leerlingen wil ontdekken en ontwikkelen. 
In januari moeten toekomstige brugklassers 
zich gaan oriënteren op een middelbare 
school. In februari krijgen de kinderen van 
groep 8 hun definitieve advies en vanaf 1 
maart zijn de inschrijvingen. 
De brugklasapp van de BSG kan hen  
helpen de goede keuze te maken. De app is 
gratis te downloaden via de App Store  
en Google Play. 

Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleider atheneum
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Van 19 t/m 29 november was in museum 
Kranenburgh de tentoonstelling Social 
Distance te bezichtigen. Een tentoonstelling 
met werk van bovenbouwleerlingen van 
de Berger Scholengemeenschap. Vanaf 14 

JRB-BSG-beëdiging lichting 2020 

Jongeren rechtbank
Deze jongerenrechters van de BSG in 
Bergen zijn vorige week door Eveline de 
Greeve, president van de rechtbank  
Noord-Holland, beëdigd. Incidenten op  
de BSG mogen zij vanaf nu zelf behan-
delen (als de beschuldigde leerling  
hieraan meewerkt).  Hierbij kun je den-
ken aan: diefstal van bijvoorbeeld een 
iPhone, vernieling van een schoolbord, 
bedreiging van een mede-eerling, pesten 
via sociale media et cetera. Het voordeel 
is dat jongeren hierdoor zelf gaan naden-
ken over wat passende herstelgerichte 
maatregelen zijn en hun verantwoorde-
lijkheid nemen voor hun actie(s). 

Wil je hierover meer weten?  
Dan kun je mailen met Geertje Verschuur-
Jansen (trainer van de JRB,  
geerjansen@hotmail.com) of contact 
opnemen met mevr. Wagemakers en/of 
mevrouw Emmanouilidis van de BSG. 

Helga Wagemakers en Miranda 
Emmanouilidis

Expositie BSG-leerlingen in Kranenburgh
november was de tentoonstelling al te zien 
via een digitale preview op de website van 
museum Kranenburgh.

De eerste periode van schooljaar 
2020/2021 jaar hebben de leerlingen van 
de Berger Scholengemeenschap voor de 
beeldende vakken (tekenen, textiel en 
handvaardigheid) van havo 4 t/m atheneum 
6 gewerkt met het concept ‘social distance’. 
Zij vertellen in een eigen werkstuk wat de 
lockdown voor hen betekent. Hoe houd 
je afstand? Hoe vertaal je de emoties die 
deze periode oproepen in een kunstwerk? 
Inhoudelijke en praktische dilemma’s waar 
een actuele serie werkstukken en podcasts 
uit voort zijn gekomen.

Ter voorbereiding hebben de leerlingen 
de tentoonstelling Lucht in Museum 
Kranenburgh bezocht om vanuit de praktijk 
meer te leren over conceptueel werken 
en hoe je je eigen ‘verhaal’ vertaalt in 
een podcast. Vervolgens hebben zij op 
school circa twee maanden de tijd gehad 
om aan de creatieve uitvoering van hun 

eigen kunstwerk over Social Distance te 
werken. In het museum is een selectie van 
de kunstwerken te zien en is een aantal 
podcasts van leerlingen te beluisteren.

Voor meer informatie over de 
tentoonstelling kunt u hier lezen.

Cune van der Zwaan, docent CKV

Mijn naam is Roos Rafaela en ik ben sinds 
25 november jl., werkzaam op het BSG 
als systeembeheerder op de ICT-afdeling. 
Momenteel word ik ingewerkt door Jeroen 
Tigchelaar. Met ingang van 4 januari 2021 
zal ik het stokje volledig van hem overne-
men. Ik heb hiervoor, 3 jaar geleden tot 25 
november jl., op het Van der Meij College in 
Alkmaar gewerkt en ik heb in de tussentijd de 
nodige ervaring in het onderwijs opgedaan. 
Vorige maand werd mij de kans aangeboden 
om voor de BSG te komen werken en die 
heb ik met beide handen aangepakt. Ik fiets 
elke dag, als de weergoden meewerken, van 
Uitgeest naar Bergen en weer terug. Heer-
lijk! Verder ben ik een natuurmens met heel 
veel humor. Tot slot wens ik jullie alvast fijne 
feestdagen toe en een gelukkig nieuwjaar! 

Mijn naam is Susan Pfaff en vanaf januari 
ben ik 5 dagen aanwezig op school als 
ondersteuningscoördinator. De afgelopen 
13 jaar heb ik gewerkt bij de Gemeente 
Zaanstad en samen met collega’s het 
Jongerenloket opgericht en vormgegeven. 
Alle jongeren tot 27 jaar zijn hier welkom 
wanneer zij vastlopen op school of werk. 
Daarvoor heb ik op een MBO-school in 
Rotterdam lesgegeven en ik ben blij de stap 
terug te maken naar het onderwijs. Ik word 
blij van de dynamiek, het contact met leer-
lingen en ouders, sparren met collega’s en 
uiteraard van de BSG zelf! Vragen of nader 
kennismaken? Altijd welkom 

NIEUWE MEDEWERKERS

about:blank
http://www.kranenburgh.nl/tentoonstelling/93/berger-scholengemeenschap-social-distance
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ALK 36 �

12 zaterdag 28 november 202012 Regio

ALK 37�
zaterdag 28 november 202013Regio13De BSG in Bergen heeft als eerste middelbare school in de

regio een keuzeprofiel voor programmeren en design

Bergen � Python, JavaScript, Li-
nux, Blender en UX Design. Het zijn
codeertalen en computerprogram-
ma’s die ervoor zorgen dat websites
en apps werken. Bij sommigen gaat
er wellicht een belletje rinkelen bij
die Engelse termen, maar hoeveel
weten ook hoe je ermee omgaat? De
vraag naar programmeurs wordt
steeds groter, vertelt Eva van Leeu-
wen, afdelingsleider atheneum op
de BSG.

Daarom komt de school met iets
nieuws: de Programmeer- en De-
signklas. Volgend schooljaar kun-
nen brugklassers op het havo en vwo
dit kiezen. Een praktijkgericht keu-
zevak voor zowel bèta-liefhebbers
als creatievelingen.

Leerlingen kunnen kiezen tussen
programmeren en applicatiedesign.
Oftewel: het maken van een website
of app via computertaal óf ervoor
zorgen dat deze aantrekkelijk en ge-
bruikersvriendelijk zijn. „Het moet
er natuurlijk wel goed uitzien. En
het design-gedeelte past perfect bij
deze kunst- en cultuurschool”, zegt
rector Co Huisman.

Grotemensenwereld
Het vak ziet er anders uit dan de an-
dere vakken. Zo staat er geen door-
gewinterde docent voor de klas,
maar een echte programmeur regel-
recht uit het bedrijfsleven: Joran
Dob (22). Hij is een oud-leerling van
de BSG en was in zijn middelbare
schooltijd na de lessen al bezig met
websites bouwen. In de bovenbouw
begon hij ook zzp-klusjes te doen en
nadat hij zijn diploma binnen had,
kreeg hij meteen een baan aangebo-
den. Inmiddels heeft hij zijn eigen
bedrijf en ontwikkelt hij apps, web-
sites en advertenties voor grote mul-
tinationals als Shell en Rituals. 

In eerste instantie leert hij de leer-
lingen de basis, vertelt Dob. „Dat
kun je wel vergelijken met een ande-
re taal leren. Er zijn bepaalde regels
en manieren waarop je een bepaalde
zin maakt. Dat moeten ze leren, en
van daaruit gaan ze steeds meer de
diepte in.”

Het is de bedoeling dat de leerlin-
gen ook ’echte opdrachten’ doen
voor bedrijven, die soms ook langs
zullen komen op school. „Ze maken
een echte website en een echte app.
Daar komt de nadruk op te liggen. Je
wilt ze echt iets moois laten maken,
waarbij ze een eindresultaat heb-
ben. Anders is het niet leuk. En op
deze manier leren ze ook dingen
waar ze in de praktijk iets aan heb-
ben.” 

De programmeurs en designers
moeten bij deze opdrachten ook sa-
menwerken. Van Leeuwen: „Je leert
echt hoe het werkt in de grotemen-
senwereld.”

Certificaten
Ook op een andere manier onder-
scheidt het vak zich van andere: er
zijn namelijk geen examens. „Doen
we schoolexamens, hebben we ons
afgevraagd”, zegt Van Leeuwen.
„Nee, het is beter als dat ook prak-
tijk gericht is. In de praktijk kijken
ze in dit vakgebied niet naar je di-
ploma, maar naar certificaten. Bij
ons behalen de leerlingen Google-
certificaten.” Dat is bijvoorbeeld het
Google Android developer basics-
certificaat.

De leerlingen bouwen digitaal
een portfolio op, met een ’skilltree’,
waarin de voortgang wordt bijge-
houden. In deze ’skilltree’ kun je be-
paalde badges behalen, in vaardig-
heden naar keuze. „En als leerlin-
gen echt intrinsiek gemotiveerd
zijn, kunnen ze thuis hier ook aan
werken. Het leerproces zal ook niet
synchroon lopen, het wordt echt
maatwerk.” 

Wat het uiteindelijke niveau
wordt, is dan ook nog een beetje
zoeken, zegt Dob. „Dat is vrij flexi-
bel, ze gaan in eigen tempo door be-
paalde dingen heen.” 

Basisschool
Om een voorproefje te krijgen van
wat leerlingen van groep 8 al kun-
nen, is de BSG vorige week langs ge-
weest op verschillende basisscholen.
En natuurlijk ook om program-
meurs in de dop te signaleren. 

Op sommige scholen wordt na-
melijk al een beetje geoefend met
programmeren, door middel van
het programma Scratch (zie kader).

„Dat zullen wij hier niet doen. Wij
gaan echt programmeren in ver-
schillende codeertalen.” 

Op een paar middelbare scholen
in Nederland wordt al program-
meerles gegeven. Bijvoorbeeld op
het Metis Montessori in Amster-
dam, waar de BSG ook een kijkje
heeft genomen. Van Leeuwen: „Daar
heet het de Coderklas. Zij waren
echt de voorlopers, de eerste leerlin-
gen zitten daar nu in atheneum 5.”

Een primeur op de Berger Scholengemeenschap (BSG): het wordt de eerste
middelbare school in de regio met een Programmeer- en Designklas.

Suzanne Rijnja
s.rijnja@mediahuis.nl

•i
Proefles
Leerlingen van groep 8 die
misschien in de Programmeer-
en Designklas willen komen,
kunnen alvast een proefles
volgen op de BSG. De eerste les
op 13 januari zit al vol, maar er
is nog plek op 10 en 17 februari.
Meer informatie is te vinden op
www.berger-sg.nl. 

��Leerlingen
leren hoe het
werkt in de

echte wereld

Joran Dob legt de basis van programmeren uit aan leerlingen van groep 8. Straks staat hij voor de brugklas van de Berger Scholengemeenschap. JJFOTO.NL / JAN JONG

Hij kan vooral goed codes schrijven,
vertelt hij. In programmeertaal. „Een
beetje JavaScript, matig goed HTML
en matig goed Python.” Dat gebruikt
hij bijvoorbeeld om eigen websites
te bouwen. En dan niet met zo’n
website-maker als Wordpress, maar
met de hand. Hij tikt zelf de codes. 

En sinds kort heeft hij ook een ei-
gen Raspberry Pi. „Een computer, ter
grootte van een creditcard. Die kan je
codes laten opvolgen zodat hij din-
gen doet die je wilt. Je kan er eigen-
lijk een soort robot van maken.” 

Dat programmeren heeft hij zich-
zelf geleerd. Hij begon met program-
meren voor kinderen in Scratch, maar

daar was al snel niet veel meer aan.
„De mogelijkheden waren te be-
perkt.” Dus begon hij met Python.
Hoe zoiets werkt, zoekt hij dan op via
het internet. Zijn ouders helpen ook
een beetje, maar Nilo kan sowieso
snel leren. Hij heeft ook een klas
overgeslagen en zit nu in groep 8. 

Zijn moeder was eerst wel wat hui-
verig: Nilo moet natuurlijk niet de
hele dag achter de computer zitten.
Daarom heeft hij thuis een maximale
schermtijd. „Maar ze zagen nu wel
dat ik súper-súper-nuttige dingen
doe. Daarom mag ik nu in totaal een
uur doordeweeks en in het weekend
elke dag twee uur.” 

En in die tijd oefent hij met van al-
les en nog wat. Is er ook al een eigen
app? „Die heb ik nog niet, want dat is
in Java. Maar daar wilde ik eigenlijk
deze week aan beginnen.”

Vraag Nilo van Overveld (10) uit Ber-
gen wat hij doet achter zijn compu-
ter, en hij barst los. Deels in een taal
die voor velen onverstaanbaar is. 

Nilo is tien en ’spreekt’ al
Python, JavaScript én HTML

Nilo achter de computer. Op de voorgrond zijn Raspberry Pi. EIGEN FOTO

Hij laat zien hoe hij The King laat be-
wegen. Snel versleept hij wat in zijn
computerprogramma, vult wat cij-
fers in bij ’change x by’ en ’change y
by’ en dan verspringt Elvis. 

Knutselen in Scratch, een program-
meertaal voor kinderen: dat is waar
hij en zijn klasgenootje Luca Terpstra
(11) ’best goed’ in zijn. In het program-
ma kunnen ze verschillende blokken
(’codes’) met geluiden, personages
en kleuren op hun scherm toveren,
laten bewegen en op elkaar laten re-
ageren. Zo hebben ze bijvoorbeeld
ook een voetbalspel gemaakt.

’Well it’s a one for the money, two for
the show’, klinkt het uit de laptop.
Ondertussen danst Elvis Presley op
het scherm. „Dat lijkt niet zo moeilijk
om te maken, maar dat was het wel”,
zegt Julien Bodenheim (11). 

Groep 8’ers laten Elvis
dansen en bouwen spellen

Julien en Luca proeven van het programmeren door Scratch. FOTO MEDIAHUIS

Een proefles programmeren op de Willem-Alexanderschool. JJFOTO.NL / JAN JONG

Dat leren ze in hun ’vrije werktijd’
op de Willem-Alexanderschool in
Bergen. „In die tijd kunnen ze bezig
zijn met hun eigen talenten en inte-
resses. Een aantal kinderen gaat re-
gelmatig programmeren”, zegt
meester Michiel Peper. „Ze halen me
snel in, dat is juist goed.” En een spel
spelen in de les is natuurlijk hartstik-
ke leuk. „Maar ze moeten ’m wel zelf
gemaakt hebben. En kritisch kijken
hoe het beter kan, bijvoorbeeld met
een tijd of scorebord erbij.” 

Behalve in Scratch, kun je in de
praktijk niet veel met het program-
meren in kindertaal. „Maar het is een
goed begin, omdat ze op een bepaal-
de manier leren denken.” 

En, is dat programmeren iets wat
Luca en Julien later willen doen? Mis-
schien. Maar eerst gaan ze voor een
carrière als wielrenner en voetballer.

Is dit vak niet hetzelfde als bij-
voorbeeld ICT of informatica, wat
op veel andere scholen wordt gege-
ven? Nee, zegt rector Huisman. „Die
modules zijn ook snel verouderd.”

„Ik heb ook nog op een andere
middelbare school dan de BSG geze-
ten”, zegt Dob. „Daar had ik dat vak
wel. Maar ik heb daar weinig ge-
leerd wat ik later nog heb kunnen
gebruiken. Dat is ook waarom ik en-
thousiast was om met de BSG samen
te werken. Ze snappen welke rich-
ting ze op moeten gaan en kijken
echt naar wat er nu wordt gebruikt
in de markt.” 

Toekomst
Leerlingen die Programmeer- en
Designles volgen, krijgen tot het
voorlaatste examenjaar een middag
in de week een blokuur van drie les-
uren. „Daar is ook een docent van de
BSG bij, het is de bedoeling dat die
het jaar erop de eerstejaars les gaat
geven.” 

De BSG verwacht dat de nieuwe
klas een ’echte trekker’ wordt. Huis-
man: „Veel van het voortgezet on-
derwijs is gericht op het verleden,
niet op de toekomst. Wij leiden leer-
lingen op voor een wereld en beroe-
pen die we nu nog niet kennen.
Maar we kunnen ze wel zo goed mo-
gelijk voorbereiden.”

ONDERWIJS De BSG krijgt komend schooljaar een nieuw vak

Een echte app of
website bouwen 
in de klas

De BSG is de eerste school in de regio die 
in schooljaar 2021/2022 het keuzeprofiel 
programmeren & design aanbiedt in 
de brugklassen havo en atheneum. Dit 
is een keuzevak waarbij leerlingen op 
een eigentijdse manier informatica- en 
designonderwijs krijgen. Op woensdag 
13 januari 2021 organiseert de BSG om 
19.30 u een extra ouderavond voor groep 
8, die geheel in het teken staat van de 
programmeer- en designklas. Wat houdt 
deze nieuwe klas in, waarom zouden 
leerlingen voor deze klas kiezen, hoe ziet 
het lesprogramma eruit en welke kennis en 

vaardigheden komen aan bod?
Afhankelijk van persoonlijke interesse 
krijgt de leerling de kans zich in bepaalde 
gebieden te specialiseren: programmeren 
of applicatiedesign. Voorbeelden zijn 
webdevelopment, programmeren, app-
design en user-experience. Zo krijgen de 
leerlingen ruimte om goed te worden in de 
dingen die hun interesse en hun passie zijn.
Resultaten leggen ze vast in een digitaal 
portfolio. Ze kunnen kiezen uit verschillende 
modules die ze willen volgen. Er zijn 
bijvoorbeeld modules voor Python, Linux, 
Blender, Javascript, UX Design en nog veel 
meer! Na het afronden van een module 
kunnen ze een badge krijgen in de skillstree. 
Een badge is een bewijs dat de leerling die 
leereenheid goed heeft afgerond. Deze 
badge wordt toegevoegd aan hun portfolio. 
Elke badge heeft ook een vervolgbadge 
waarmee de leerling de mogelijkheid heeft 
om zich te verdiepen in dat onderdeel.
Daarnaast werken de leerlingen in kleine 
groepjes aan een project, in de rol van 
projectmanager, developer of designer. 

Aan het einde van het project hebben ze 
een app gemaakt die zo in de App Store 
verkocht zou kunnen worden. Ook kunnen 
ze toewerken naar een certificaat zoals het 
Google Android developer basics-certificaat.
Doel van deze programmeer- en designklas 
is om jong ICT- en designtalent in de regio 
op te sporen en verder te ontwikkelen. In 
november heeft de BSG op vier basisscholen 
in Bergen een les programmeren gegeven 
in groep 8 en op 3, 10 en 17 februari zijn 
er proeflessen programmeren & design op 
de BSG. Lees hier het artikel dat onlangs 
verscheen in het Noordhollands Dagblad.

Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleider atheneum

Nieuw in de brugklas: programmeren & design


