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Geachte ouders,

De afgelopen periode hebben we velen 
van u mogen verwelkomen op school. 
Tijdens de presentaties van sector- en 
profielwerkstukken, muziekexamens 
en onze modeshow werden we weer 
aangenaam verrast door het talent, de 
presentaties en de inzet van onze leerlin-

gen en het personeel. We vinden het belangrijk dat leerlingen ruimte 
krijgen om zich niet alleen cognitief, maar ook creatief te ontwik-
kelen. Bij dit soort evenementen komen deze aspecten waar de BSG 
voor staat mooi samen. 

De inschrijfperiode voor nieuwe brugklassers in maart is uitste-
kend verlopen en we mogen volgend jaar 177 nieuwe brugklassers 
verwelkomen. We zijn erg blij met het vertrouwen dat ouders en 
leerlingen in ons stellen. 

Tijdens al deze activiteiten gaat het meer schoolse werk gewoon 
door. leerlingen aan het eind van de onderbouw hebben hun 
profiel- en sectorkeuze gedaan en gaan de laatste periode van de 
onderbouw in. Voor examenkandidaten nadert het examen snel. Zij 
hebben net hun laatste schoolexamens achter de rug, en krijgen nu 
in de lessen examentrainingen voor de verschillende vakken.  Na 
Hemelvaart start het echte examen. Wij wensen hen alvast veel suc-
ces toe.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

BSG op Facebook  
en Instagram
Sinds april 2017 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. 
De BSG is ook actief op instagram als  
@bergerscholengemeenschap. Volgt u ons al? 

Agenda

Op maandag 14 mei beginnen eindexamenkandidaten van  
mavo/vmbo-tl, havo en vwo om 13.30 uur met het eindexamen van 
2018 voor respectievelijk Nederlands, natuurkunde en wiskunde. 
Dit jaar doen in totaal 253 leerlingen eindexamen, een voor BSG- 
begrippen ongekend aantal. De examens van deze leerlingen zijn niet 
gelijkmatig gespreid, zo zullen dinsdagmiddag 15 mei 200 leerlingen 
tegelijkertijd plaats nemen achter examentafels die opgesteld staan 
over twee gymzalen en de aula. Voor de school zowel in ruimtelijk als 
logistiek opzicht een uitdaging. Daarom is achter de coulissen al hard 
gewerkt om ook dit jaar de leerlingen in staat te stellen om in veertien 
dagen ongestoord hun examens te kunnen doen. 
Na deze hoogtijdagen volgt voor de leerlingen het lange wachten 
en voor de examendocenten een periode van veel correctiewerk en 
overleg met de tweede correctoren. in de tussentijd verspreidt postNl 
bijna 1,5 miljoen examens door heel Nederland. als uiteindelijk 
Cito op 13 juni om 8 uur de normeringen bekend maakt, weten wij 
spoedig welke leerlingen de mentoren tussen 16 en 17 uur met het 
behalen van hun diploma kunnen feliciteren. in de aanloop naar dat 
moment wens ik alle leerlingen een succesvolle examenperiode toe!

Marcel Santee,  
eindexamensecretaris

Eindexamen 

 De complete agenda voor  
dit schooljaar is te vinden  
op www.berger-sg.nl.

Verkiezing ‘Beste  
docent van de BSG’
De afgelopen week vond de jaarlijkse verkie-
zing ‘Beste docent van de BSG’ plaats. leerlin-
gen konden tot en met dinsdag 17 april hun 
stem uitbrengen. De uitslag werd donderdag 
19 april in de aula bekend gemaakt. Wij feli-
citeren de winnaars (gedeelde eerste plaats): 
Frans rol en Bart van Wichen.

https://www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
https://vimeo.com/237972239
http://www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda
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afgelopen schooljaar zijn er meerdere 
nieuwe initiatieven genomen om het verhaal 
van de BSG te vertellen aan leerlingen op 
basisscholen en hun ouders. De informatie-
avonden voor ouders van groep 8 werd een 
ontmoetingscarrousel waarin ouders met 
leerlingen en docenten in gesprek gingen 
over allerlei BSG-thema’s: sport, kunst & cul-
tuur, bètavakken, opstromen naar een hoger 
niveau, BSG excellent, havodiploma halen 
na het mavodiploma, etc. 
Basisschoolleerlingen volgden op drie 
woensdagen workshops in vier thema-
ateliers: het Kunst-, Wereld-, Woord- en 
Science-atelier. Zo’n 70 basisscholen zijn 
bezocht door een BSG-leerling (oud-leerling 
van de basisschool) en een BSG-docent die 

beide in de wijk van de basisschool wonen. 
De Open Dag was eveneens ingericht op 
de vier thema’s van de BSG-ateliers, ook 
waren er tijdens de Open Dag locaties in het 
gebouw voor onderwerpen als Burgerschap, 
Brugklassen, leerlingklankbordgroepen en 
ouders. 
in een van de lokalen vertelden docenten 
en schoolleiders over de laatste onderwijs-
vernieuwingen, onder het personeel worden 
deze ontwikkelingen besproken onder de 
noemer ‘De nieuwe BSG’. met ingang van 
volgend schooljaar krijgen brugklasleerlingen 
namelijk keuzemogelijkheden aangeboden: 
ondersteunings- of verdiepingsmodules 
naast een basiscurriculum. 
Op dit moment is de overdracht van de 

basisschoolleerlingen in volle gang. alle 
leerkrachten groep 8 van de aanleverende 
basisscholen hebben in de maand april 
een persoonlijk gesprek met een van de 
schoolleiders, waarin alle leerlingen die zich 
hebben aangemeld worden besproken en 
overgedragen aan de BSG. Volgend school-
jaar zijn er zeven brugklassen: twee mavo/
vmbo-tl-, twee havo- en drie atheneum-
brugklassen. 
Het laatste wat nog dient te gebeuren is het 
werven en selecteren van zeven hulpmen-
toren, dit zijn bovenbouwleerlingen die de 
brugklasmentoren ondersteunen bij alle 
activiteiten die plaatsvinden tijdens het 
brugklasjaar, zoals het brugklaskamp en de 
kookworkshop bij ’t Sluisje. Komende week 
komt de oproep hiervoor op de website. 
leerlingen die hiervoor in aanmerking willen 
komen schrijven een motivatiebrief aan de 
afdelingsleider van de brugklassen. De zeven 
brugklasmentoren kijken naar ze uit, nieuwe 
bruggers én hulpmentoren!

Renate IJpelaan,  
afdelingsleider brugklassen

Aanmeldingen brugklassen 2018-2019

De plannen voor de herinrichting van het 
schoolplein zijn bijna definitief. Het streven 
is om in de zomervakantie drie cirkels van 
betonelementen te gaan plaatsen, ieder 
met een diameter van acht meter. Op deze 
manier komen er minimaal 120 zitplaatsen 
op het plein. later kan daar een vierde cirkel 
aan toegevoegd worden. De bestrating 
zal ook aangepast worden en de parkeer-
plaatsen voor de scooters worden opnieuw 
ingedeeld en voorzien van een afschei-
ding. Omdat er maar ca. 37 plaatsen voor 
scooters beschikbaar komen, is in overleg 
met de medezeggenschapsraad besloten 
met ingang van volgend schooljaar een 
postcodebeleid in te voeren: leerlingen die 

wonen in de postcodegebieden 1861 en 
1862 komen niet meer in aanmerking voor 
een scooterplek. Na deze ingrepen zal er een 
plein ontstaan waar het prettig toeven is en 
waar niet langer alleen maar fietsen gestald 
staan.

Jeroen Borsboom,  
plaatsvervangend rector

Herinrichting schoolplein
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Dit schooljaar heeft de BSG met drie scholen 
uit verschillende landen een uitwisselings-
project. De landen zijn Frankrijk, polen en 
Kroatië. 

FRANkRIjk
De afgelopen twee jaar is er een uitwisseling 
met het lycée Jean moulin uit het pittoreske 
Châteaulin (Bretagne) geweest voor gemoti-
veerde leerlingen uit de klassen van 3 mavo/
vmbo-tl. Dit project is nu geëindigd en we 
gingen op zoek naar een nieuw contact in 
Frankrijk. Dit mondde uit in een succesvol 
voorbereidend bezoek aan een school in 

Saint-Quentin. een enthousiaste groep 
vmbo-tl-leerlingen gaat dit schooljaar nog 
op bezoek bij het lycée pierre de la ramée.

POLEN EN kROATIë 
als het je leuk lijkt en een uitdaging om eens 
een andere schoolervaring op te doen in 
een ander europees land, kun je je met een 
motivatiebrief aanmelden voor een van deze 
uitwisselingen. 21 gemotiveerde leerlingen 
uit 4 havo en 4 atheneum hebben zich begin 
dit schooljaar aangemeld voor de uitwisselin-
gen met Kroatië en polen. 
Wij zijn net terug uit Zagreb na een zeer 
succesvolle en zonnige uitwisselingsweek 
met leerlingen van het Titus Brezovacki 

gymnasium. Begin maart zijn de Kroatische 
leerlingen op de BSG geweest. De leerlingen 
hebben lessen bezocht, culturele uitstapjes 
gemaakt en presentaties gegeven. 
De uitwisseling met polen is als vanouds: 
Nederlandse en poolse leerlingen werken 
tijdens de uitwisselingsweken in groepjes 
samen aan een project. Het onderwerp van 
het project heeft te maken met de verschillen 
en de overeenkomsten tussen de poolse en 
de Nederlandse cultuur en maatschappij. Het 
project wordt met een gezamenlijke presen-
tatie afgesloten. De voorbereiding voor deze 
uitwisseling wordt gedeeltelijk uitgevoerd 
in de lessen maatschappijleer. Verder zijn er 
voor alle projecten culturele uitstapjes en 
worden er lessen gevolgd samen met de 
partnerleerlingen. De BSG-leerlingen zijn 
inmiddels in polen geweest en wij zullen de 
poolse leerlingen in juni ontvangen. 
 
Carla Veldman en Eugène van Stralen,  
coördinatoren internationalisering 

Internationalisering 

in de week voor pasen hadden de leerlingen 
van 5 atheneum weer hun zesdaagse reis 
naar de eeuwige Stad. in het holst van de 
nacht stonden 53 leerlingen op het plein 
in Bergen klaar met hun bagage om naar 

Schiphol te gaan. rome is een van de hoog-
tepunten in de schoolcarrière van de athe-
neumleerlingen: het programma staat als 
een huis en de plek is uiteraard onvergetelijk. 
Het is een zeer geslaagde week geworden 
met mooi weer, plezier, prachtige beelden en 
natuurlijk ontzettend veel geschiedenis. in 
een korte week leren de leerlingen de stad 
en al haar hoogtepunten goed kennen. Van 
de Sint-pieter naar het Colosseum en van de 
Spaanse Trappen naar het pantheon. Kerken, 
romeinse ruïnes, prachtige pleinen en de 
algehele imponerende sfeer van deze mooie 
grote stad. De leerlingen zien in het echt 
waar ze bij kunst of geschiedenis al over ge-
hoord hebben en met eigen presentaties en 
audiotours vertellen ze aan hun klasgenoten 
wat er te zien is.

lekker eten, een ijsje in de zon, even zonnen 
in het park: zelfs daar is soms tijd voor. al 
met al een drukke, leerzame en indrukwek-

Romereis 5 atheneum kende week. We zijn allemaal wat wijzer 
teruggekomen en zeker als groep zijn de 
leerlingen dichter bij elkaar gekomen. in elk 
geval namens de begeleiders: bedankt voor 
een onvergetelijke week!
 
Thijs Oudshoorn,  
docent geschiedenis en kunst algemeen
Dries de Jong,  
docent geschiedenis
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Eindexamen  
muziek
Voor de examenkandidaten van 6 athe-
neum was woensdag 4 april een belangrijke 
dag. Die dag deden zij hun examen muziek. 
Net zoals voorgaande jaren was het niveau 
hoog en werden prachtige nummers ge-
speeld en gezongen voor een volle aula. De 
examenkandidaten uit 4 mavo/vmbo-tl en 
5 havo mochten donderdag 5 april op het 
podium van de aula hun gekozen nummers 
ten gehore brengen.

Het gaat goed met de profielwerkstukken 
(pws) in de atheneumafdeling! Het pws 
is een groot werkstuk (studielast 80 klok-
uren) over een eigen onderzoek, voor alle 
havo- en vwo-leerlingen in Nederland een 
verplicht onderdeel van het examen. Door-
dat de leerlingen van 5 atheneum de 
opstartfase van hun pws in het kader van 
O&O kunnen doen, verloopt het maakpro-
ces beter en neemt de gemiddelde kwaliteit 
toe. Dit laatste blijkt ook uit de gekozen 
onderwerpen, de presentaties en de beoor-
delingen door de begeleiders.
Daarnaast stimuleren we elk jaar de inzen-
ding van pws voor de Onderwijsprijs van de 

KNaW (Koninklijke Nederlandse akademie 
van Wetenschappen). Hier worden jaarlijks 
per profiel drie prijzen uitgereikt voor de 
beste werkstukken. Dit heeft BSG-leerlin-
gen de afgelopen jaren al enkele nominaties 
opgeleverd.
Dit jaar is het gelukt om maar liefst vijf 
werkstukken in te zenden, verdeeld over alle 
vier de profielen en met de meest prikkelen-
de onderzoeksvragen. Hieronder staat een 
overzicht van deze inzendingen, die door 
hun begeleiders zonder uitzondering met 
een 9 of 10 beoordeeld zijn.
-  Bram Birza, Het synthetisch creëren van 

leven (profiel Natuur & gezondheid)
-  leonie Breeuwer, Het ontstaan van het 

privaatrecht (profiel economie  
& maatschappij)

-  maria Groot, De kunst van het ontwijken 
(over filmcensuur in iran; profiel Cultuur  
& maatschappij)

-  Tim Schouten & Jules mulder, Van zout 
naar zoet (over drinkwaterproblematiek; 
profiel Natuur & gezondheid)

-  Bart Zondervan, Kunstmatige intelli- 
gentie op cryptografie (profiel Natuur  
& techniek).

De uitslag volgt in juni!

Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

Profielwerkstukken atheneum  
ingezonden naar kNAW

Olympic Moves
eind maart heeft de BSG met vijf teams 
meegedaan aan de regionale finales van 
Olympic moves in alkmaar. Het schoolteam 
van de meiden bij het zaalvoetbal én het 
dansteam zijn door naar de volgende ronde. 
Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. De 
andere voetbalteams hebben met het team 
ook een supergeslaagde dag gehad. Op 
naar 26 april voor de halve finale zaal-
voetbal en de finale in arnhem voor onze 
dansmeiden op 8 juni! 

Sandra Natzijl,  
docent lichamelijke opvoeding

Competitie  
scholenhockey
Vrijdag 13 april heeft de BSG meegedaan 
aan de scholenhockeycompetitie bij HBS in 
Bloemendaal. Het was een gezellige,  
zonnige en sportieve dag waarbij ons 
enthousiaste team helaas niet verder is ge-
komen dan de poulewedstrijden. De meiden 
hebben ontzettend hard gewerkt, met een 
ijzersterke Jess in het doel! 

Sandra Natzijl,  
docent lichamelijke opvoeding

Nk debatteren voor 
vmbo-leerlingen
Het BSG-team heeft onlangs deelgenomen 
aan het NK debatteren voor vmbo’ers!  
Ze zijn net buiten de top 5 van 40 scholen 
geëindigd. Het was een prachtige dag met 
een sterk team en veel persoonlijke succes-
momenten.

Renate IJpelaan,  
afdelingsleider mavo/vmbo-tl
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Nieuws vanuit  
het decanaat
De afgelopen periode is er een hoop gebeurd 
op het gebied van loopbaanbegeleiding. 
leerlingen uit de onderbouw hebben stage 
gelopen en hun ervaringen besproken met 
hun begeleidende docent. alle leerlingen uit 
3 havo en 3 atheneum hebben een voor-
lichtingsmiddag gehad, waarin ze testen 
hebben gemaakt en met bovenbouwleer-
lingen en ouders gesproken. Zo hebben ze 
een weloverwogen beslissing kunnen nemen. 
in 2 mavo/vmbo-tl is er een workshop van 
het Clusius geweest met voorlichting en een 
cursus bloemschikken. 
alle eindexamenleerlingen hebben gesprek-
ken gevoerd met de decanen en diverse 
open dagen bezocht. Voor 1 mei schrijven ze 
zich in voor een opleiding of hebben ze een 
nuttige invulling bedacht voor een tussenjaar. 
in 4 en 5 atheneum en 4 havo voeren de 
leerlingen gesprekken met een zelfgekozen 
docent, de studieloopbaanbegeleider. met 
deze SlB’er bespreken ze hun plannen voor 
het leven na de BSG.

De website van het decanaat is vernieuwd, 
met een informatieve site en een opdrach-
tensite. Daarnaast zijn we druk bezig met 
het ontwikkelen van plannen voor volgend 
jaar, zoals een studiemarkt voor de gehele 
bovenbouw. Kortom er is genoeg werk aan 
de winkel!

Mark Meijer, Tim Hamaker  
en Dave Susan, decanen

in Zoetermeer vonden afgelopen zaterdag 
de Nederlandse kampioenschappen snow-
boarden voor scholen plaats. Het BSG-team 
is daar op de tweede plek geëindigd! Daar-
naast won Demi van Baar de gouden plak 
voor het beste meisje! Floortje, alex, Demi, 
Timme en Kim... van harte gefeliciteerd! 
Buiten was het lente, in de hal leek het wel 
winter met echte sneeuw. alex du preez 
moest als eerste van het team naar beneden. 
Helaas viel hij. Floortje, Timme en Demi 
kwamen goed naar beneden. Kim viel ook. 
We hadden nog een run, die ging veel beter. 
alleen Timme miste een poortje. Helaas 

werd hij gediskwalificeerd.  Zijn eerste tijd 
bleef  staan, hopelijk was dat genoeg. Het 
bleek genoeg voor de tweede plaats! Wat 
een verrassing. Dit hadden we niet verwacht. 
We zijn gewoon tweede van Nederland 
geworden. Wat een topprestatie. Nog een 
verrassing is dat Demi van Baar het snelste 
meisje is en zich nu Nederlands scholieren-
kampioene snowboard mag noemen. Wat 
een resultaat! We hebben weer een mooie 
beker gewonnen. Het was een topdag!

Annemiek Lagendijk,  
docent lichamelijke opvoeding

Nk skiën en snowboarden voor scholieren

Biologie Olympiade
Onlangs mocht de BSG een oorkonde 
uitreiken aan Bram Birza uit 6 atheneum. Hij 
maakte zonder extra voorbereiding, tussen 
alle bedrijvigheid in het eindexamenjaar 
door, de toets van de biologie olympiade. 
aan de biologie olympiade deden dit jaar 
zo'n 9000 leerlingen uit heel Nederland mee. 
met zijn score behoorde Bram bij de beste 
10% van Nederland. Hij verdiende daarmee 
een eervolle oorkonde, die hij tevens als 
plusdocument kan gebruiken bij zijn eind-
diploma. Zijn klasgenoten en biologiedocent 
waren trots, Bram was blij verrast.

L de Reus, 
docente biologie.

Creaties  
BSG-leerlingen in 
etalage Tally-Ho
Vrijdag 9 maart heeft eigenaresse Barbara 
Bontje van winkelgroep Tally-Ho de jaarlijkse 
modeshow bezocht. Zij was wederom zeer 
onder de indruk van alle outfits die op de 
catwalk werden getoond. Uiteindelijk heeft 
zij een aantal creaties van BSG-leerlingen 
geselecteerd om te tonen in de etalage van 
de winkel in Bergen. een hele eer voor Feline 
Kaaij, Kate Hoffman en Kaya Zwaan!


