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Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Op 1 september 2019 was het honderd 
jaar geleden dat onze school, de Berger 
Scholengemeenschap, met koninklijke 
goedkeuring is opgericht en dat gaan  
we het hele jaar vieren met iedereen 
die betrokken is bij de school. Immers, 
samen geven wij vorm aan de identiteit 

van de school. En dat al honderd jaar. Kenmerkend voor de school 
is dat we deze bijdrage aan de identiteit van de school vragen, sti-
muleren en verwelkomen. De belangrijkste kenmerken die iedereen 
van de BSG noemt, zijn dan ook de persoonlijke aandacht en ruimte 
en de sfeer. We begonnen de feestelijkheden met strandsportdagen 
voor leerjaar vier en een feestelijk diner met het personeel en de 
vrijwilligers van de school. Voor alle activiteiten in het kader van dit 
feestjaar, hebben we een jubileumkalender opgesteld die u op de 
website vindt. We gaan bijvoorbeeld onder het motto “heel BSG 
bakt” taart eten met onze leerlingen en buren, er is een reünie voor 
oud-leerlingen en collega’s, er komen creatieve en sportactiviteiten, 
masterclasses, teveel om op te noemen. 
En intussen gaat het onderwijs natuurlijk gewoon door. In maart zijn 
we bezocht door de inspectie die zeer lovend was over de onder-
wijskundige ontwikkeling in de school. Elders in dit bulletin leest u 
hier meer over.  Dat alles willen we blijven waarmaken en gelukkig 
hebben we een heel aantal nieuwe collega’s gevonden die daar een 
bijdrage aan willen leveren. Zij stellen zich in deze BSG-berichten 
aan u voor. 

Ik wens iedereen een plezierig en succesvol schooljaar 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? 

Examennieuws
Aan het begin van het nieuwe schooljaar is het goed om even terug 
te kijken op het vorige. Wij zijn enorm trots op de vele leerlingen 
die het afgelopen jaar geslaagd zijn. De slagingspercentages zaten 
in alle afdelingen op of boven de 90% (mavo /vmbo-tl 94%; havo 
90%; atheneum 92%). Daarnaast hadden we in iedere afdeling een 
leerling met het judicium cum laude!

Voor het huidige schooljaar wordt momenteel de laatste hand 
gelegd aan de PTA’s (Programma van Toetsing en Afsluiting). Deze 
zullen voor 1 oktober aan de leerlingen in de bovenbouw worden 
uitgereikt. De eerste schoolexamenweek vindt plaats na de herfstva-
kantie van donderdag 31 oktober t/m woensdag 6 november.

Lieke Ruijgrok, examencoördinator

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

Heel BSG bakt
Vanwege BSG 100 jaar zijn we vrijdag taart gaan eten met de 
hele school. De leerlingen bakten de taarten zelf als onderdeel 
van de grote wedstrijd ‘Heel BSG Bakt’. Al in de eerste school-
weken hadden zich bijna 150 bakkers gemeld. Het was een feest 
om te zien met hoeveel enthousiasme de leerlingen hun taarten 
kwamen inleveren bij de jury. We hadden tijdens het evenement 
enorm geluk met het weer. Rond elf uur zaten we met alle 
leerlingen aan lange tafels aan de Sparrenlaan in het bos. 
Er waren prachtige taarten en het was heel moeilijk kiezen welke 
taarten uiteindelijk de finale haalden. De jury tijdens de finale 
bestond uit burgemeester Hetty Hafkamp, rector Elly Kamminga 
en Sovon-bestuurder René Rigter. Nadat de winnaars bekend 
waren gemaakt gingen met bijna 1000 mensen smullen in het 
bos. Bakkerij Roos hielp de school met tal van praktische zaken 
en stelde een prachtig hoofdprijs beschikbaar. ’s Lands grootste 
kruidenier uit het centrum maakte de ochtend compleet met lek-
ker drinken, gezonde snacks en servetten. 
100 jaar BSG commissie

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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Op 26 maart 2019 heeft de inspectie onze 
school bezocht. Ze hebben een hele dag 
meegelopen in lessen, gepraat met leerlin-
gen, docenten en schoolleiding. Ze hebben 
vervolgens een positief oordeel uitgesproken 
over het onderwijs en de onderwijskun-

dige ontwikkeling op de BSG. Het oordeel 
is dat het concept van de nieuwe BSG, 
zoals verwoord in het schoolplan, nu al te 
zien is in de lessen. Het concept zal meer 
ruimte geven, zo oordeelt de inspectie, voor 
maatwerk. In de lessen zagen de inspec-

Inspectie en schoolplan

Sportdag
Meteen de eerste woensdag van dit 
schooljaar zijn we met alle 4-havoleerlingen 
naar Camperduin gegaan voor een water-
sportprogramma. Iedere mentor ging met 
zijn eigen groep drie onderdelen doen. Het 
zeetje was een beetje stil, dus voor body-
boarden waren er geen golven te vinden. 
Kleine aanpassing in het programma, dat 
werd dus windsurfen. Daarnaast hebben we 
ons vermaakt met raften en SUPpen (stand 
up paddling).
De volgende dag was 4 atheneum aan de 
beurt. Nadat iedereen in de wetsuits was 
gehesen gingen we weer vol enthousiasme 
te water. Heerlijke golven voor het body-
boarden en af en toe een lekkere bak water 
over de boten bij het raften. Zonnetje erbij, 
kortom een heerlijke dag met een gezellige 
sportieve groep.
Op vrijdag was het de beurt aan het vmbo. 
De examenklassen gingen helemaal los bij 
het SUPpen. Men lag meer in het water van 
de lagune, dan dat ze op de planken aan het 
peddelen waren. Wat wil je ook als de wind 
je net zo hard de andere kant weer op blaast. 
Dat is best wel even bikkelen. De mentoren 
hebben genoten van hun groepen en zo een 
aardig beeld gekregen van de leerlingen, die 
zij dit jaar mogen begeleiden.

Sectie LO

teurs betrokken en actieve leerlingen en 
ze beoordeelden het niveau van de lessen 
positief. Ze zagen een opvallende diversiteit 
aan lesvormen en noemden het onderwijs 
attractief.  Ook over kwaliteitszorg, toetsing 
en examinering was de inspectie positief. 
We hebben alleen een aanwijzing gekre-
gen om het PTA inhoudelijk iets anders op 
papier te zetten en dat zullen we vanaf dit 
schooljaar doen.  We zijn trots en buitenge-
woon blij met dit oordeel van de inspectie. 
We werken hard aan de ontwikkeling van 
het onderwijs en vorig jaar was het eerste 
jaar waarin we volgens dit concept gewerkt 
hebben in leerjaar een en 4 havo en 4 athe-
neum. Natuurlijk waren er opstartproblemen, 
maar juist daarom is het oordeel van de 
inspectie een hart onder de riem. 
Ons schoolplan vindt u op onze website  
en het hele inspectierapport kunt u hier 
downloaden.  

Elly Kamminga

https://www.sovon.nu/assets/docs/userfiles//nieuws/InspectierapportbezoekSOVON2019.PDF
https://www.sovon.nu/assets/docs/userfiles//nieuws/InspectierapportbezoekSOVON2019.PDF
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Cambridge  
English at BSG
After a year of attending the BSG Cam-
bridge lessons, working hard and hoping 
for a good result, it all paid off: everyone 
passed their  Cambridge examinations in 
2018-2019.

During the month of June 2019 a number 
of 4 havo, 4 atheneum and 5 atheneum 
BSG students devoted two days - with 
scorching hot weather outside - to taking 
speaking, listening, writing, and reading 
and use of English assessment  examinati-
ons at the Horizon College in Alkmaar. 

A Cambridge Certificate is universally 
recognized as a qualification that proves 
your proficiency in the English language 
and it can be taken at a number of levels. 
At the BSG training is given for the FCE 
and CAE diplomas.

The First Certificate Examination is 
equivalent to a B2 ERK  level. The havo  
central examination is also B2 level. The 
Cambridge Advanced Examination is 
equivalent to a C1 ERK level. The VWO 
central examination is also C1 level.  
Furthermore, a Cambridge CAE certificate 
is often required when applying for a job 
abroad, following a Bachelor’s or Master’s 
Degree in English or when one plans to 
study in an English - speaking country. 

Cambridge tuition at school is based on 
one lesson a week , self-study assig-
nments and homework. During these 
lessons the students practice all the skills 
required for the final Cambridge exami-
nations. Past examination papers are also 
used.

I took the Cambridge Advanced Exa-
mination in June 2019. Following the 
Cambridge lessons was an informative 
experience and in spite of the hard work 
students had  to put in, I can say that it 
was an enjoyable year with fun get-
togethers. To anyone doubting if they will 
enjoy it or whether they will be able to 
cope with the examinations, I would say, 
just go for it!

Jasper Schotte, A6Y

De BSG bestaat 100 jaar en dat vieren wij 
het hele jaar met onze leerlingen, docen-
ten en medewerkers. Op het programma 
staan festiviteiten vol kunst en cultuur en 
ook de gymdocenten hebben een feestelijk 
programma bedacht. Op zondag 6 oktober 
lopen leerlingen, docenten en collega's van 
de BSG mee met het hardloopevenement 
'Rondje Bergen'. We hebben als school om 
11.15 uur een eigen BSG-startvak voor de 
5 km afstand. Dit vak zal vol leerlingen en 
docenten staan. Alle BSG deelnemers verza-
melen op school en lopen dan bij wijze van 
warming up gezamenlijk naar de startlijn. 

De BSG doet  
ook mee met  
‘Rondje Bergen’

Blik Vooruit
Op dinsdag 24 september vindt weer de Blik 
Vooruit Kick-Off plaats op de BSG. Dit is een 
voorlichtingsmiddag voor onze eigen leerlin-
gen, gevuld met workshops, een informatie-
markt en een spetterende show. We hebben 
oud-leerlingen, ouders, studievoorlichters, 
mensen met interessante beroepen, kortom, 
een geheel netwerk van mensen die enthou-
siast over hun keuzes kunnen vertellen. Zo 
richten we de blik van onze leerlingen op 
de toekomst direct aan het begin van het 
jaar. Vorig jaar begonnen we deze Kick-Off 
voor 200 eindexamenkandidaten, dit jaar 
breiden we dat uit naar de voorexamenklas-
sen (3 mavo/vmbo-tl, 4 havo, 5 atheneum) 
en komen we uit op 450 leerlingen. Om dit 
voor alle doelgroepen interessant te houden 
hebben we voorlichters van universiteiten 
tot MBO, en van rechters tot banketbakkers. 

Alle collega’s op school worden ook ingezet, 
kortom een middag die bruist van de ener-
gie en de toekomstmuziek. 

Wij zijn als school altijd op zoek naar men-
sen die hun verhaal over hun carrièrepad, 
studietijd of andere beroepsgeoriënteerde 
keuzes willen vertellen aan leerlingen. We 
organiseren diverse activiteiten voor de ver-
schillende leerjaren. U kunt zich aanmelden 
door een mail te sturen naar decaan@edu.
berger-sg.nl

Decanenteam (Ger de Haas,  
Tim Hamaker en Dave Susan)

BSG-uren
In de tweede periode starten de BSG-uren 
weer. Op dit moment zijn we druk bezig met 
de voorbereidingen. Alle brugklassen en de 
vierde klassen havo en atheneum hebben 
vorig jaar al kennis gemaakt met deze keuze-
uren en dit jaar sluiten alle tweede klassen en 
5 atheneum aan.
Het idee achter de BSG-uren is onveranderd: 
om recht te doen aan verschillen tussen 
leerlingen worden er in het rooster uren 
vrijgemaakt waarin er een keuze kan worden 
gemaakt tussen steunuren en verdiepings-

uren. Ook dit jaar zal er weer een ruime 
keuze zijn uit creatieve en sportieve lessen, 
projecten over hunebedden, debatteren, 
ondernemerschap en nog veel meer. 

Wat dit jaar wel verandert is de inschrijving. 
Waar vorig jaar de manier van inschrijven als 
stressvol en soms als oneerlijk werd ervaren 
zal er dit jaar meer tijd zijn om keuzes te 
maken. We hopen dat de leerlingen en de 
collega’s weer veel plezier beleven aan het 
diverse aanbod. 

Jolanda Glas, coördinator BSG-uren

De lopers kunnen we wel wat aanmoedigin-
gen gebruiken. Publiek is dan ook van harte 
welkom.

Sectie LO en de 100 jaar BSG commissie
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In de eerste week zijn de brugklassers al-
lemaal fris en fruitig begonnen aan hun 
schoolcarrière op de BSG! Op dinsdagoch-
tend kwamen onze pupillen met hun spul-
letjes naar school. In de ochtend kregen ze 
veel informatie en deden we wat spelletjes 
om elkaar te leren kennen en de namen te 
leren. Uiteraard moesten ook de kluisjes ge-
probeerd worden, wat altijd een hele klus is. 
Na de gezamenlijke middagpauze bereidden 
de hulpmentoren van de brugklas de speur-
tocht voor. In groepjes gingen de brugklas-
sers het dorp in, om daar opdrachten uit te 
voeren en zo het dorp te leren kennen. Moe 
en voldaan kwamen ze uiteindelijk terug op 
het schoolplein.

Introductiedagen 
brugklas

Op woensdag begonnen ze het eerste uur 
bij de mentor, om de dag door te spreken en 
zich voor te bereiden op de week die komen 

Mijn naam is Rina ten Broek. 
In de afgelopen 26 jaar heb ik 
veel ervaring opgedaan in het 
werken met en voor jongeren. 
Ik werk al 11 jaar binnen het 
voortgezet onderwijs. Daarvoor 
ben ik werkzaam geweest bin-
nen het basisonderwijs, het 
speciaal onderwijs en binnen een 

justitiële rijksinrichting voor mei-
den tussen de 13 en 18 jaar. Ik 
vind het belangrijk dat leerlingen 
ontdekken wie ze zijn, wat hun 
kracht is en wat hun talenten en 
kwaliteiten zijn. Om die reden 
moedig ik hen graag aan zelf 
verantwoordelijkheid te dragen 
voor hun persoonlijke ontwikke-
ling op zowel sociaal-emotioneel 
als cognitief vlak. In mijn contact 
met de leerlingen focus ik me 
vooral op dat wat goed gaat, 
waardoor ik vooruitgang kan 
boeken op het vlak van motiva-
tie en prestatie. Op de BSG zal ik 
naast lesgeven in het prachtige 
vak Nederlands ook deel  gaan 
uitmaken van het zorgteam.

VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Michiel Koek-
koek. Twintig jaar geleden heb 
ik een jaar op de BSG gewerkt 
en ben nu weer terug om Duits 
te geven. In de tussentijd werkte 
ik op het Huygens College in 
Heerhugowaard, waar ik naast 

docent ook lang afdelingslei-
der ben geweest. Ik miste het 
directe contact met leerlingen en 
mijn eigen vak. Daarom heb ik 
besloten om me weer op het les-
geven te richten. Los van Duits 
vind ik het leuk om leerlingen 
van alles over ons grootste buur-
land bij te brengen. Ik woon 
samen en heb drie zoons van 
wie er twee naar de middelbare 
school gaan. Hierdoor kan ik me 
goed verplaatsen in de leerlin-
gen en ouders, die te maken 
hebben met opgroeiende pubers. 
Ik hoop wat bij te kunnen 
dragen aan een mooie schooltijd 
voor allen!

ging. Hierna startten de lessen en zijn het 
inmiddels echte BSG’ers geworden.
Renate IJpelaan, afdelingsleider

Mijn naam is Bas Brink en ik 
geef sinds dit schooljaar mijn 
economielessen op de BSG. Dit 
doe ik op de woensdag, donder-
dag en de vrijdag. Ik ben nog 
maar net gestart, maar ik ben 
nu al enthousiast geraakt over 
de school, mijn nieuwe collega's 
maar ook zeker over mijn leer-
lingen! In mijn allereerste les van 
het jaar, die volledig in het teken 
staat van kennismaking en het 
delen van verwachtingen (niet 

alleen van docent naar leerling, 
maar ook zeker andersom), heb 
ik het onder andere gehad over 

'respect'. Uw kinderen lieten zien 
al zeer bekend te zijn met dit be-
grip, dus dat belooft wat! Daar-
naast hebben we het gehad over 
het vak economie, dat voor veel 
van mijn leerlingen dit jaar een 
nieuw vak is. Mijn eigen school- 
en studietijd liggen nog niet ver 
achter me, aangezien ik nog 
maar 24 jaar oud ben. Daarom 

ben ik mij er van bewust hoe 
fijn het is om van te voren goed 
ingelicht te worden. Vandaar 
dat ik gedurende deze eerste 
schoolweek mijn klassen al 
veel informatie heb meegege-
ven over het vak economie, met 
het oog op het aankomende 
schooljaar. Mocht u of uw kind 
toch nog iets willen weten, dan 
kunt u mij natuurlijk altijd even 
mailen. 
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Mijn naam is Leila El Sahragty 
en ik ben dit jaar een van de 
nieuwe docenten Engelse taal en 
literatuur. Na het behalen van 

Mijn naam is Marlies Pieterse 
en ik ben docent natuurkunde. 
Na een studie aan de TU Delft 
heb ik eerst in het bedrijfsleven, 
bij de overheid en in het buiten-
land gewerkt. Daar heb ik altijd 
met veel plezier verschillende 
cursussen gegeven. De overstap 
naar het onderwijs was voor 
mij daarom heel logisch. Ons 
dagelijks leven bestaat uit aller-
lei natuurverschijnselen en het 
begrijpen en verklaren daarvan 
is wat mijn vak zo leuk maakt. 
De sfeer en omgeving van de 
BSG vind ik erg prettig. Ik heb 6 
jaar in Zweden gewoond en mis 
af en toe het zweedse bos en de 
scandinavische natuur. Dat ik nu 
elke dag bos om me heen heb, 
vind ik geweldig!

Mijn naam is Ines Bon. Afge-
lopen schooljaar ben ik afge-
studeerd als docent beeldende 
kunst en vormgeving. Tijdens 
het afstuderen heb ik, de laatste 
paar weken van het schooljaar, 
als invaldocent (textiel) gewerkt 
op het BSG en nu geef ik teke-
nen en CKV. 
Kunsteducatie is mijn passie en 
vind ik zeer belangrijk, omdat 
het de leerling kritisch leert na 
te denken en keuzes te maken, 
visueel leert analyseren  en helpt 
tot het ontwikkelen van een 

eigen identiteit. Ik heb veel zin 
in dit schooljaar en hoop de 
leerlingen enthousiast te maken 
over de vakken tekenen en CKV.

Mijn naam is Habon Mohamed. 
Ik ben 23 jaar oud en woon in 
Alkmaar. Ik heb net de leraren-
opleiding Engels afgerond aan 
de Hogeschool van Amsterdam. 
Ik heb vorig jaar een half jaar 
stage gelopen op de BSG en dat 
was me goed bevallen. Vanaf dit 
schooljaar mag ik dan werken als 
een echte docent. Ik geef met 
veel plezier les aan klassen 1,2 
en 3. Ik hoop de leerlingen veel 
bij te brengen wat betreft Engels. 

Mijn naam is Jennifer Wheeler.  
Sinds februari 2019 werk ik met 
veel plezier als docent Engels 

Mijn naam is Judith de Nijs. 
Sinds dit schooljaar geef ik 
Engels op de BSG. De meeste 
lessen geef ik in de boven-
bouw maar mijn mentorklas is 
H2f. Hiervoor heb ik op twee 
andere middelbare scholen en 
een school voor MBO Engels 
gegeven en daarvoor ben ik 
werkzaam geweest in de lucht-
vaart. Ik kom uit Heemskerk, 

alleen maar positief, en ik hoop 
dat die ervaring gedeeld wordt 
door mijn leerlingen. 

Hallo, mijn naam is Detlef 
Terpstra, en ik ben sinds dit jaar 
werkzaam als docent tekenen/ 
handvaardigheid bij de BSG. Ik 
ben zevenendertig jaar en sta 
daarvan nu ongeveer tien jaar 
van voor de klas en met vol 
goede moed begin ik nu aan 
mijn BSG-avontuur. Als be-
langrijkste kenmerk zie ik mijn 
humorvolle benadering van mijn 
vak, waardoor leerlingen in mijn 
optiek beter reageren op de 
stof. Mijn ervaring tot dus ver is 

mijn tweedegraads bevoegd-
heid heb ik drie jaar gewerkt op 
het Han Fortmann College in 
Heerhugowaard, gecombineerd 
met het volgen van een master 
Engelse literatuur aan de Univer-
siteit Leiden. Dit jaar geef ik van 
dinsdag tot en met vrijdag les op 
de BSG, terwijl ik zelf tot januari 
nog in de Leidse collegezaal zit 
om mijn eerstegraads bevoegd-
heid te halen. Het enthousiasme 
van zowel leerlingen als collega's 
is mij de eerste week meteen 
opgevallen en ik kijk uit naar de 
rest van het schooljaar!

op de BSG.  Na 9 jaar ervaring 
op MBO-niveau geef ik nu les 
aan havo en atheneum. Ik kom 
oorspronkelijk uit de Verenigde 
Staten en woon nu al 18 jaar 
in Nederland. Ik ben goed 
ingeburgerd in de Nederlandse 
cultuur, ik fiets ook gewoon naar 
mijn werk, maar binnen de klas 
hoop ik met mijn Amerikaanse 
enthousiasme de leerlingen te 
motiveren en begeleiden naar 
een betere beheersing van de 
Engelse taal.

ben getrouwd en ik heb twee 
studerende dochters die sinds 
kort uit huis zijn (wat een veran-
dering!). Behalve lesgeven lees 
ik graag Engelstalige romans en 
ik speel saxofoon in een orkest. 
Ik kijk er naar uit om op deze 
mooie school te mogen werken.


