
BERICHTENMAVO • HAVO • ATHENEUM

INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS OKTOBER/NOVEMBER 2022

Voorwoord

BSG op Facebook, Instagram,
TikTok en Snapchat
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?
Op TikTok en Snapchat zijn wij actief als @bsgbergen.

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

Beste ouders,
We zijn dit schooljaar goed begonnen. 
De effecten van de coronapandemie 
lijken ver weg. Leerlingen zitten in 
de goede leermodus, er is nauwelijks 
lesuitval en alle vakken worden gegeven. 
Dit schooljaar hebben we een aantal 
nieuwe collega’s die met nieuwe ideeën 

en een frisse blik op de BSG zijn begonnen. Er is schaarste in het 
docentenaanbod, dus we mogen ons gelukkig prijzen dat alle 
vakken worden gegeven door uitstekende docenten. De BSG is niet 
alleen voor leerlingen een aantrekkelijke school.

In ons schoolontwikkeltraject staat De kunst van het leren nog 
steeds centraal. We hebben keuzes gemaakt in wat er dit schooljaar 
op de agenda staat. Het gaat over didactiek en pedagogiek, sociaal-
emotionele en cognitieve ondersteuning, maar ook over onze 
verdere profilering als kunst- en cultuurschool. Wij streven naar 
uitstekende, inspirerende en creatieve lessen in een gestructureerde 
omgeving. In de brugklassen is het aantal toetsweken gereduceerd 
tot een toetsweek aan het einde van het schooljaar. De toetsweken 
gaven in de brugklassen onnodig veel druk en beperkten de 
docenten en leerlingen in de mogelijkheid om te focussen op ‘leren’ 
in plaats van met name op de toets.

We gaan de komende periode de ondersteuningsstructuur op de 
BSG onderzoeken: welke extra ondersteuning is gewenst om de 
BSG met een diploma te kunnen verlaten? Waar liggen de grenzen 
van ons ondersteuningsaanbod? Op de BSG hebben we een groot 
scala aan mogelijkheden om leerlingen zowel cognitief als sociaal-
emotioneel te ondersteunen. Het nog beter signaleren en het 
stroomlijnen van de diversiteit aan ondersteuning is een doel voor 
dit schooljaar. 

Leren op de BSG vindt niet alleen plaats in het klaslokaal, maar ook 
tijdens – vaak buitenschoolse – activiteiten en evenementen. Dit 
schooljaar hebben we twee festivals van drie dagen waarin de hele 
school zich inzet voor een bepaald thema. Daarnaast hebben we 
geen activiteitenweken meer, maar activiteitendagen. Het gevolg is 
minder lesuitval en intensivering van het aanbod.
Aan het einde van dit schooljaar houden we er rekening mee dat 
de BSG gaat verhuizen naar een tijdelijke locatie in Bergen. Zodra 
de locatie bekend is, wordt u op de hoogte gesteld. Binnenkort 
verwachten we ook Visuals van het nieuwe gebouw te kunnen 
delen. Het wordt prachtig! 
Ik wens leerlingen, ouders en het team een uitstekend schooljaar.

Reinoud Buijs, rector.

Ziekmelden
Het is dit schooljaar mogelijk om een ziekmelding van uw kind  
te doen via het ouderaccount van Magister.  
Andere absentie, zoals een bezoek aan een arts etc., kunt u 
doorgeven door een mail te sturen naar verzuim@berger-sg.nl  
of met de blauwe absentiekaartjes. 
Graag vermelden welke lesuren uw kind afwezig is.
Bij langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u om 
telefonisch contact op te nemen met de school.
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Zondagochtend 2 oktober deden wij als 
school met een ploeg van 40 lopers mee 
met Rondje Bergen. Deze loop, met zowel 
de start als de finish midden in het centrum, 
wordt gezien als de gezelligste loop van het 
seizoen in de omgeving van Bergen. 

Deze editie liepen leerlingen, ouders en 
collega's samen de 5 km. Een enkeling liep 
namens de BSG de 10 km afstand. De 5 km 
is een mooie afstand voor een loop voor de 
gezelligheid en ook voor de fanatiekelingen 
die een mooie tijd willen neerzetten.  
De BSG heeft het predicaat gezonde 
school en daar past dit sportieve en sociale 
evenement goed bij. 

De deelnemers verzamelden voor de loop op 
school, waar voor iedereen een wit loopshirt 
met het schoollogo en een startnummer 
klaar lag. Tijdens de loop werden de 
deelnemers enthousiast aangemoedigd door 
de vele supporters achter de dranghekken. 
We feliciteren geschiedenisdocent mevrouw 
Kroon en Frédérique uit havo 2 die de 1e 
en 2e plek behaalden bij de dames. Na 
afloop sloten we het geslaagde evenement 
af met een drankje en vers fruit voor alle 
BSG-deelnemers. We lopen nu al warm voor 
deelname aan de editie van Rondje Bergen 
van het volgende jaar.
 
Sectie LO 

Rondje Bergen met de BSG

Mijn naam is Marjan Onderwater. Sinds 
1 augustus 2022 ben ik in dienst als 
plaatsvervangend rector op de BSG. 
Inmiddels heb ik een aantal weken op deze 
school rondgelopen en kan ik wel zeggen 
dat ik het erg naar m’n zin heb. Ik ervaar de 
collega’s als zeer coöperatief, enthousiast, 
met hart voor de zaak en een nog groter 
hart voor de leerling. 
Na de havo aan het PCC in Alkmaar heb 
ik een opleiding aan de Technische school 
voor Mode en Kleding gevolgd en ben ik 
werkzaam geweest als leidinggevende in 
de kledingbranche. In 2003 maakte ik de 
overstap naar het onderwijs bij het ROC 
Regio College in Zaandam als docent Mode 
en Kleding, maar ik kwam al gauw in een 
leidinggevende functie terecht. Ik haalde 
een onderwijsbevoegdheid en later de 

Master Onderwijsmanagement (MEM). Vier 
jaar geleden stapte ik over van het MBO 
naar het VO als plaatsvervangend rector op 
rsg Wiringherlant, ook een SOVON-school. 
Toen er begin dit jaar een vacature vrijkwam 
op de BSG, besloot ik te solliciteren. Ik had 
inmiddels ervaring als plaatsvervangend 
rector opgebouwd en wilde mijn kennis 
inzetten op een andere SOVON-school. In 
mijn functie geef ik voornamelijk sturing 
aan de processen die het onderwijsproces 
ondersteunen, zoals het roosterproces, 
de conciërges, de administratie en de 
mediatheek. Mijn visie op onderwijs is 
dat iedere leerling op school het beste uit 
zichzelf moet kunnen halen op de manier 
die het beste bij hem past. Daar ga ik mij 
voor inzetten. 

Voorstellen  
Marjan Onderwater
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Werving schooljaar 
2023-2024
De werving voor nieuwe leerlingen is 
dit schooljaar al vroeg begonnen. In 
september werden onze afdelingsleiders 
uitgenodigd om op scholen in de regio 
voorlichting te geven aan ouders van 
groep 8-leerlingen over de negen scholen 
van de SOVON, waaronder de BSG. Vragen 
over niveau, dakpanklassen, profilering en 
de laatste weetjes werden beantwoord.  De 
komende tijd bezoeken BSG-leerlingen, 
samen met een docent, tientallen 
basisscholen in de regio om te vertellen over 
onze school. 

De eerste basisscholen uit Alkmaar, 
Warmenhuizen, Tuitjenhorn, de Egmonden, 
Bergen, Schoorl en Groet hebben zich al 
opgegeven voor de Leerlingochtenden. Op 
16 november 2022, 11 januari 2023 en 8 
februari 2023 komen juffen en meesters 
van groep 8 in de ochtend naar de BSG 
om proeflessen te volgen met hun hele 
klas. Leerlingen kunnen zo, met echte 
lokaalwisselingen, ervaren hoe het is om 
een lesrooster te volgen op de middelbare 
school. Op diezelfde data, maar dan  
's middags, kunnen leerlingen uit groep 8 
zelfstandig proeflessen volgen.  
De inschrijving voor deze Leerlingmiddagen 
is reeds geopend en loopt hard.  
Aanmelden kan via deze link.  

Wees er snel bij, want vol is helaas vol. 

Direct na de herfstvakantie ontvangen alle 
leerlingen van groep 8 in de regio de  
BSG Bruggerkrant. Zo kunnen ze zich 
voorbereiden op hun eerste bezoek aan 
de BSG. Tijdens de informatieavonden op 
maandag 16 en woensdag 18 januari 2023 
vertellen mentoren, brugklasleerlingen en 
afdelingsleider aan ouders het verhaal over 
de BSG. 
De bezoeken aan de basisscholen, de 
presentaties van de brugklasleerlingen, 
de Bruggerkranten, de proeflessen en 
de informatieavonden voor de ouders 
zijn stappen richting het hoogtepunt in 
de werving: de Open Dag op vrijdag 3 
februari. Dit is een mooie dag waarop 
de BSG zich van haar sterkste kant laat 

Elke school voor voortgezet onderwijs 
heeft een medezeggenschapsraad (MR). 
De MR vertegenwoordigt alle bij de school 
betrokken partijen, behalve de schoolleiding 
en het bestuur en overlegt regelmatig 
met de directie over voorgenomen 
beleid en lopende zaken. In de MR 
zijn ouders, leerlingen en medewerkers 
vertegenwoordigd.

De MR is het schooljaar begonnen met 
flink wat nieuwe leden. Namens de ouders 
zet Sieto de Vries zijn lidmaatschap voort 
en is Bas van der Spek een nieuw lid. Hij 
vervangt Glenn Godet, die afscheid heeft 
genomen omdat zijn dochter haar diploma 
heeft gehaald. In de leerlinggeleding blijft 

zien. Er zijn vakkenpresentaties in alle 
lokalen en leerlingen en docenten werken 
samen om de leerlingen van groep 8 goed 
te informeren. Brugklasleerlingen doen 
rondleidingen en in veel vaklokalen zullen 
BSG-leerlingen aanwezig zijn.

De inschrijvingsweek is van 7 t/m 10 
maart 2023. Alle scholen voor voortgezet 
onderwijs schrijven tijdens die week in.  
Op de BSG schrijven we in op dinsdag 7 en 
woensdag 8 maart. Half maart weten we 
wie onze nieuwe bruggers zijn. We kijken 
naar ze uit.

Jolanda Glas en Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleiders

Liz Kruijer net als vorig jaar de leerlingen 
vertegenwoordigen en zij heeft met Nynke 
Veenendaal een nieuw MR-lid naast zich. 
Nynke vervangt Kick Zwart, omdat Kick 
afgelopen schooljaar zijn havodiploma 
heeft gehaald en de school verlaten 
heeft. Ook in de personeelsgeleding zijn 
er veranderingen geweest. Eerder nam 
Anouk Gasseling al afscheid omdat zij een 
betrekking elders heeft aanvaard. Daarnaast 
heeft Peter Baas een eind gemaakt aan zijn 
27-jarige(!) lidmaatschap, waarbij hij tot 
eind vorig schooljaar ook voorzitter was. De 
nieuwe leden zijn Sandra Natzijl en Michiel 
Koekkoek. Chris Smit blijft de functie van 
secretaris bekleden en ikzelf ben benoemd 
tot voorzitter.

Medezeggenschapsraad
Dit schooljaar zullen we ons weer buigen 
over allerlei beleidsvoorstellen die de directie 
ons voorlegt. Daarnaast zullen we uiteraard 
zelf ook zaken agenderen die we van 
belang achten. De komende tijd hebben we 
het in ieder geval over zaken als gezonde 
voeding, de structuur van de afdelingen, het 
nog nieuwe vak programmeren en design, 
digitale hulpmiddelen voor leerlingen en de 
gerealiseerde onderwijstijd.
Na elke vergadering publiceert de secretaris 
de notulen op de website van de BSG. U 
vindt ze via de link ‘Medezeggenschap’ 
onder de menuknop ‘Snel naar’.  
De MR is te bereiken via de secretaris: 
smit.c@berger-sg.nl.

Jan Pouwels, voorzitter MR

https://www.berger-sg.nl/cms/ontmoet/leerlingmiddag
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Webinar 
Op 29 september heeft ‘In Control of 
Alcohol&Drugs’ GGD Hollands Noorden het 
webinar ‘In gesprek met mijn kind over 
alcohol & drugs’ georganiseerd. Dit webinar 
is tot eind oktober 2022 terug te kijken via 
de volgende link: Webinar: In gesprek met 
mijn kind over alcohol en drugs. Ook staat 
er op de website van 'In Controle' een Q&A 
met de meest gestelde vragen tijdens het 
webinar en kunnen ouders/opvoeders zich 
aanmelden voor onze nieuwsbrief.

Vooraankondiging 
Muziektheater
De audities zijn geweest en de repetities 
van de muziektheaterklas zijn weer 
begonnen. De komende maanden wordt er 
flink geoefend en gesleuteld aan een nieuwe 
productie onder leiding van de drama- en 
muziekdocenten. Een bestaand script vormt 
het vertrekpunt, al is de groep van plan er 
een eigen invulling aan te geven. 

Het thema: liefde. Maar dan in de breedste 
zin van het woord. Donderdag 15 december 
is het zover: dan is het resultaat, het 
Muziektheater, te bewonderen in de aula 
van de BSG! Nieuwsgierig? Zet de datum 
alvast in je agenda!

Luuk Ransijn, docent drama

Playback, Bureau Halt en Rots & Water. 
En dan zijn er nog projecten zoals het 
project ‘FyZiek’, waarbij de werking van 
het lichaam centraal staat en ‘De dag tegen 
afhankelijkheid, waarbij middelengebruik, 
gameverslaving en groepsdruk de 
onderwerpen van de dag zijn.
Op de BSG wordt door leerlingen, personeel 
en ouders niet gerookt. Er worden op 
school en op het terrein behorend bij de 
school, tijdens alle aan school gerelateerde 
activiteiten waarbij leerlingen aanwezig zijn, 
geen alcoholische dranken genuttigd en er 
worden geen drugs gebruikt. 
Er zijn nog tal van uitdagingen waar 
we komend schooljaar mee aan de slag 
kunnen. We zullen ons blijven inzetten om 
een gezonde leefstijl voor onze leerlingen 
te bevorderen. Het programma van De 
Gezonde School kan daar uitstekend bij 
helpen.

Sandra Natzijl, coördinator Gezonde School 

Te weinig geld voor een sportclub of 
culturele activiteiten voor uw zoon of 
dochter?

Neem dan contact op met dhr. E Gronsfelt. 
Als intermediair voor Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur is hij de verbindende schakel die 
ervoor zorgt dat alle kinderen van de Berger 
Scholengemeenschap dezelfde kansen 
krijgen op het gebied van sport en cultuur. 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt 
voor kinderen en jongeren tussen 
de 0 en 18 jaar de contributie of het 
lesgeld en eventueel de spullen zoals 
sportkleding, dansschoenen of de huur 
van een instrument. Het is namelijk enorm 
belangrijk voor uw zoon of dochter om deel 
te kunnen nemen aan sportieve of culturele 
activiteiten. Het is niet alleen bevorderlijk 
voor de leerprestaties, maar ook voor het 
zelfvertrouwen. Het sociale aspect mag 
hierbij ook niet ontbreken!

Gezonde school
De BSG heeft in 2021 het predicaat 
Gezonde School behaald. Daar zijn we 
trots op. Dit betekent dat we een gezonde 
leefstijl voor onze leerlingen vanzelfsprekend 
proberen te maken. We doen dit door 
sportieve activiteiten na schooltijd aan te 
bieden. Zo doen we in oktober altijd mee 
met het hardloopevenement Rondje Bergen. 
Leerlingen, ouders en personeelsleden 
kunnen zich hiervoor opgeven. Zo werkt 
het ook met verschillende toernooien of 
andere sportieve activiteiten na schooltijd. 
Verder organiseren we verschillende 
voorlichtingsbijeenkomsten, lessen en 
voorstellingen van o.a. de Brijder Stichting, 

Wil uw kind graag voetballen, muziekles, 
turnen, zwemmen, of aan streetdance, judo 
of theater doen, maar kunt u dit als ouder 
niet betalen, schroom dan niet en stuur een 
mailtje naar gfe@berger-sg.nl. Voor meer 
informatie, zie ook www.jeugdsportfonds.nl. 

https://www.samenvoorallekinderen.nl/ 
is een partner van Het Jeugdfonds Sport 
& Cultuur waar ouders eventueel zelf een 
aanvraag kunnen indienen. 

Emile Gronsfelt, docent LO

Jeugdfonds Sport & Cultuur

https://www.icoad.nl/webinar-in-gesprek-met-mijn-kind-over-alcohol-en-drugs/
https://www.icoad.nl/webinar-in-gesprek-met-mijn-kind-over-alcohol-en-drugs/


BSG BERICHTEN INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS  OKTOBER/NOVEMBER 2022 PAG 5

Tijdens de Kunst10daagse gaan de 
bovenbouwleerlingen leerlingen van de 
Berger Scholengemeenschap (BSG) de 
tentoonstelling Grenzeloos-generatie-Z 
presenteren. Voor een revival van 
het thema (eerder gebruikt door het 
Kunstenaarscentrum Bergen: KCB) is bewust 
gekozen. Centraal in de ontwikkeling 
staat bij de BSG namelijk het contact en 
geïnspireerd worden door kunstenaars uit 
de culturele sector. De BSG werkt dan ook 
samen met Sies Vrasdonk, de Stichting Los 
Zand en kunstenaars van de KCB.

Het thema heeft voor de leerlingen van 
deze generatie-Z een extra lading. Na de 
beklemmende jaren van de pandemie is het 

Presentatie werk leerlingen Berger Scholengemeenschap tijdens Kunst10daagse

grenZeloos-generatie-Z

Kick-off project Grenzeloos-generatie-Z  
met presentatie door Esther Koeman,  
KCB bij de BSG.

verlangen naar vrijheid en ongebondenheid 
bij hen sterk gegroeid.
Tijdens de Kunst10daagse wordt er
bij kunstenaars, particulieren en 
ondernemers een tentoonstellingsroute 
georganiseerd. De start -en hoofdlocatie is 
De Beeck in Bergen. 

De locaties worden gepubliceerd op:
Facebook: @BergerScholengemeenschap
Instagram: bergerscholengemeenschap

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de cultuurcoördinator van  
de Berger Scholengemeenschap:  
Cune van der Zwaan: zwn@edu.berger-sg.nl 
06-52392919

VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Sharon de Groot, ik 
ben 24 jaar oud en ik geef vanaf 
dit schooljaar Engels op de BSG. 
Als docent Engels hoop ik naast 
taalkennis en taalvaardigheid ook 
culturele kennis over te brengen 
aan de leerlingen. Speciaal 
hiervoor heb ik een deel van mijn 
opleiding in Engeland gevolgd. 
Naast mijn passie voor mijn vak 
vind ik het ook heel erg leuk 
om creatief bezig te zijn. Met 
behulp van mijn ervaring in het 
buitenland, mijn liefde voor de 
Engelse taal en mijn creativiteit 
hoop ik de leerlingen enthousiast 
te maken over het vak Engels.

Mijn naam is Thijs van Diepen 
en ik zal vanaf dit schooljaar 
lichamelijke opvoeding 
geven op de BSG. Naast mijn 
werkzaamheden voor de BSG 
ben ik ook werkzaam bij een 
voetbalschool in Alkmaar en 
volg ik een deeltijd master aan 
de Hogeschool van Amsterdam. 
Hierin leer ik veel met betrekking 
tot verantwoord sporten en 
presteren, op zowel fysiek als 
mentaal niveau. Ik ben zelf een 
sport- en bewegingsliefhebber 
en ik hoop dit op de leerlingen 
over te kunnen brengen tijdens 
mijn lessen. Ik kijk uit naar het 
komend schooljaar! 

Hallo, mijn naam is Paul Dokkum. 
Ik ben 35 jaar oud en ik woon 
met mijn vrouw en drie kinderen 
in Heerhugowaard. Sinds dit 
schooljaar geef ik wiskunde op 
de BSG. Vier jaar geleden ben ik 
begonnen met het omscholen 
naar wiskundedocent. Dit blijkt 
een goede keuze te zijn geweest, 
ik kan nu mijn ervaring als 
interaction designer gebruiken 
in mijn lessen. Daarnaast is het 
hebben van interactie met de 
leerlingen een van de grootste 
redenen waarom ik met veel 
plezier naar school ga.

Mijn naam is Kim van der Vlis. 
Ik ben 41 jaar. Ik woon in Dijk 
en Waard samen met mijn man, 
twee kinderen (5 en 8 jaar), 
hond en kat. Ik ben 1 maart 
gestart als OCO (ondersteuning 
coördinator) op de BSG. Hiervoor 
heb ik gewerkt als intern 
begeleider en leerkracht op een 
basisschool in Heiloo. Ik was toe 
aan een nieuwe uitdaging en 
heb deze op de BSG gevonden. 
Ik denk graag mee om de 
leerling een aanbod te geven 
dat passend is, zodat zij een 
succesvolle tijd binnen de BSG 
hebben. 
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VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Wietse Korvemaker. 
Ik ben 37 jaar oud en ik kom 
uit Noord-Scharwoude. Daar 
woon ik samen met mijn vrouw 
en kinderen. Dit schooljaar 
ben ik begonnen als TOA 
(technisch onderwijs assistent). 
Ik ga mij bezighouden met 
alle practicumopdrachten voor 
natuurkunde, scheikunde en 
biologie. Zelf ben ik ook erg 
geïnteresseerd in de wetenschap. 
Als hobby vind ik het fantastisch 
om me bezig te houden met alles 
wat met het universum te maken 
heeft. Dus daarom vind ik het 
fantastisch om hier van start te 
gaan. Ook spreekt de locatie mij 
erg aan. Prachtige omgeving met 
een bos om de hoek. In mijn vrije 
tijd ben ik ook graag in de natuur. 
Ik hoop de kinderen op BSG net 
zo enthousiast te kunnen maken 
over de prachtige dingen die in 
de natuur voorkomen.

Hallo, mijn naam is Synthia 
Dijkstra en vanaf dit schooljaar 
werk ik op de BSG als docent 
wiskunde. Ik ben 28 jaar oud 
en woon samen met mijn man 
en twee honden in Alkmaar. 
Na de afgelopen vier jaar in 
Amstelveen gewerkt te hebben, 
wilde ik graag weer dicht in 
de buurt van mijn woonplaats 
werken. Tot nu toe heb ik het 
erg naar mijn zin op de BSG en 
geef ik met veel plezier les aan 
mijn klassen! 

Mijn naam is Esmee Sander en 
ik ben sinds dit jaar werkzaam 
op de BSG, waar ik de vakken 
textiele vaardigheden en 
handvaardigheid geef. Voor 
het docentschap heb ik de 
opleiding stand- winkel-en 
decorvormgeving afgerond 
en drie jaar gewerkt als 
interieurontwerper van winkels 
en horecazaken. Ik vond dit erg 
leuk en heb in dit vakgebied 
meerdere stagiaires mogen 
begeleiden. Hier is dan ook 
mijn belangstelling voor het 
docentschap ontstaan. Daarom 
ben ik de opleiding docent 
beeldende kunst gaan volgen 
aan de Breitner Academie in 
Amsterdam. Nu mag ik met 
plezier mijn kennis overbrengen 
aan de leerlingen op deze leuke 
kunst- en cultuurschool! Ik kijk 
uit naar dit schooljaar! 

Mijn naam is Sander van Woesik. 
Dit jaar ben ik voor een dag 
in de week gestart als docent 
Programmeren & Design op de 
BSG, naast mijn werkzaamheden 
bij het InHolland waar ik werk 
bij de opleiding Business IT & 
Management. Ik heb 1,5 jaar 
geleden de overstap gemaakt 
naar het onderwijs na 6 jaar te 
hebben gewerkt als UX-Designer, 
of makkelijker gezegd: “Het 
gebruiksvriendelijk maken van 
producten, website en apps.” 
De IT-wereld is meer dan alleen 
programmeren. Tijdens mijn 
lessen probeer ik mijn leerlingen 
zoveel mogelijk te vertellen over 
programmeren, design, data en 
onderzoek. Maar ook etiquette 

“Hoe hoor je je te gedragen op 
internet” en “Hoe ga je veilig 
met je gegevens om”.

Ik ben Mirjam Brakenhoff. Ik 
ben drieëndertig en ik woon 
met mijn man en twee dochters 
van tweeëneenhalf jaar en 
vier maanden in Schagen. Ik 
geef les als docent tekenen, 
textiel, CKV en KV1. De Berger 
Scholengemeenschap is in mijn 
ogen een bijzondere school, 
omdat er veel aandacht is voor 
kunst en cultuur. Leerlingen 
krijgen creatief onderwijs op 
veel verschillende gebieden 
aangeboden. Ik ben zelf 
oud-leerling en ik vind het 
daarom extra leuk om deel 
uit te mogen maken van het 
docententeam van de Berger 
Scholengemeenschap. Ik kijk 
er erg naar uit om met de 
leerlingen creatief aan de slag 
te gaan.

Mijn naam is Anouk Schouten 
en ik geef sinds dit schooljaar 
Engels op de BSG! Daarnaast 
ben ik met veel plezier mentor 
van een brugklas en woon ik 
samen met mijn vriend in ons 
vers aangekochte klushuis. Het 
lesgeven zit mij in het bloed 
en ik beleef elke dag weer wat 
nieuws. Ik heb al een aantal 
jaar werkervaring in the pocket 
en kan al mijn enthousiasme 
en creativiteit kwijt in mijn vak. 
Ik ben groot fan van actief en 
multi-sensorisch leren en geef 
mijn leerlingen graag niet alleen 
grammaticaregels, maar ook  
het culturele aspect van mijn  
vak mee.
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VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKERS

Ik ben Ivo Winnubst, de nieuwe 
natuurkundedocent op de 
BSG. Ik ben getrouwd, woon 
in Alkmaar, heb geen kinderen, 
maar wel een hamster die Willem 
heet. In mijn vrije tijd doe ik 
aan zweefvliegen en bespeel 
ik de theremin. Kortom: ik ben 
een echte nerd. Ik werk al best 
wel een tijdje in het onderwijs. 
Eerst voornamelijk als technisch 
onderwijsassistent en later als 
docent. Ik vind het leuk om 
in mijn lessen veel proefjes en 
projectjes te doen. Dat maakt de 
lesstof niet alleen inzichtelijker, 
maar het is ook leuker voor de 
leerlingen.

Per 1 maart 2022 ben ik, 
Melanie Wanders, gestart als 
nieuwe collega op de BSG. Als 
Ondersteuningscoördinator 
hou ik mij, samen met een 
collega, bezig met de zorg 
voor leerlingen in de brede 
zin van het woord. Zo denken 
we mee over onderwijs- en 
ondersteuningsbehoeften op 
leerlingniveau, zijn we de 
spin in het web naar externe 
samenwerkingspartners, maar 
vragen we binnen de school 
bijvoorbeeld ook aandacht voor 
de Week tegen Pesten. Naast 
deze functie vervul ik ook de 
rol van Intern Contactpersoon 
Vertrouwenszaken. Daarmee 
ben ik, samen met Dave Susan, 
een eerste aanspreekpunt 
binnen de school als het gaat 
om leerlingen en collega’s die te 
maken krijgen met ongewenst 
gedrag.

Mijn naam is Hinke Jansma. 
Ik woon in Heiloo en ik heb 
twee kinderen. Een aantal jaren 
geleden heb ik de overstap 
gemaakt naar het onderwijs en 
ik heb nog geen moment spijt 
gehad van deze beslissing. Met 
veel plezier geef ik les in het 
vak Nederlands. Aan het begin 
van dit schooljaar ben ik gestart 
op de BSG; een  fijne werkplek, 
dichtbij huis, met leuke collega’s 
en leerlingen. Ik vroeg aan mijn 
oudste zoon (13 jaar) wat ik echt 
in dit stukje moest zetten: ‘Dat je 
Nederlands goed kan uitleggen, 
daar ben ik ook heel blij mee.

Ik ben Ruud Grisel. Sinds 
augustus ben ik werkzaam als 
docent scheikunde op de BSG. 
Zeven jaar geleden ben ik als 
zij-instromer in het onderwijs 
begonnen. Een stap waar ik geen 
spijt van heb. Ik geniet ervan 
om jullie kinderen te mogen 
onderrichten in het mooiste 
vak ter wereld. Voordat ik de 
overstap naar het onderwijs 
maakte, ben ik twintig jaar 
actief geweest op het gebied 
van wetenschappelijk onderzoek 
en toegepaste wetenschap. Dit 
blijkt een waardevolle bron van 
ervaring om de lesstof concreet 
te maken met behulp van 
relevante praktijkvoorbeelden die 
aansluiten bij de tijd van nu.


