
BERICHTENMAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS april/mei 2019

Geachte ouder(s) / verzorger(s),

en dan is het schooljaar alweer half om! 
iedereen is druk: lessen, activiteiten, 
proefwerken en schoolexamens. Tijd 
om even terug te blikken en dan weer 
vooruit. Dit jaar hebben we deze terug- 
en vooruitblik onder andere gedaan met 
de inspectie die de school op 26 maart 

bezocht. De inspectie was op alle indicatoren tevreden over de 
school en de ontwikkeling van het onderwijs. We zijn daar natuurlijk 
erg blij mee. Verderop in deze BSG-berichten vertel ik meer over het 
inspectiebezoek.
in deze BSG-berichten kijken we zoals u gewend bent ook terug op 
verschillende activiteiten en bikken we vooruit naar de komende 
periode. Die komende periode staat voor onze examenkandidaten 
in het teken van het afronden van het Se-dossier en vervolgens van 
het Centraal examen. een spannende periode waarvoor nu vast 
iedereen veel succes en sterkte gewenst.
Gelukkig is het ook een periode waarin het lente wordt en die vele 
vrije dagen kent. Dat verstoort weliswaar het ritme, maar we zullen 
daar zeker van genieten en steeds nieuwe energie opdoen. ik wens 
u alvast een ontspannen meivakantie 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? 

BSG Nederlands kampioen  
debatteren 
Vrijdag 5 april is het debat-team van de mavo/vmbo-afdeling van 
de Berger Scholengemeenschap Nederlands kampioen debatteren 
geworden in Wijk bij Duurstede. Het was een leuke en spannende 
wedstrijd en een mooie ervaring voor de zeven leerlingen. Van harte 
gefeliciteerd Simon, Kick, Sean, lize, Juup, mies en mariël, afdelings-
leider mevrouw iJpelaan en docent maatschappijleer dhr. De Haas!
Klik hier voor het nieuwsitem op rTV Noord-Holland.
 

Agenda
 De complete agenda voor dit schooljaar  
is te vinden op  
www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda
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100 jAAR BSG!
Op 1 september 2019 bestaat de Berger Scholengemeenschap 
100 jaar. alle reden voor een feest, dat we gaan vieren met 
leerlingen en oud-leerlingen, collega’s en oud-collega’s en met 
de gemeenschap waar de BSG al die jaren deel van uit maakt.

Op 14 september 2019 organiseren we een reünie en  
gedurende het schooljaar zullen er verschillende activiteiten 
zijn om het jubileum luister bij te zetten. Kaarten voor de  
reünie kosten 10 euro (inclusief 2 consumpties) en zijn  
online te koop:

BEsTEL HiEr Uw kAArTjEs 

Lees verder op pagina 2

https://www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
https://www.nhnieuws.nl/nieuws/243645/leerlingen-berger-schoengemeenschap-winnen-nk-debatteren-we-hadden-het-echt-niet-verwacht?fbclid=IwAR3wnvUTHg8hFT7qriuB_qyZ4jp-A6zszjIYk4XtF1Wze8Bghf1XbWAdH0Q
https://www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda
https://www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda
https://www.chipta.com/nl/tickets/event/19676/reunie-100-jaar-bsg/event-info/
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Vervolg van pagina 1 – 100 jaar BSG

Op 1 september 1919 werd de Berger 
Schoolvereniging opgericht en werd konink-
lijke goedkeuring aangevraagd. De school 
werd opgericht voor het verzorgen van lager 
onderwijs en voortgezet onderwijs (UlO) en 
vond huisvesting bij het Hertenkamp.
in 1925 werd een nieuw schoolgebouw aan 
de rondelaan 26 geopend. in 1936 blijft het 
lager onderwijs van de Berger Schoolvereni-
ging gemengd, maar wordt het voortgezet 
onderwijs een meisjesschool. Deze biedt 
vanaf 1947 naast UlO ook officieel mmS. 
in de oorlog maakt de school turbulente 
tijden door. Het gebouw wordt gevorderd 
door Duitse militairen en gaat vervolgens 
grotendeels in vlammen op. Na de oorlog 
wordt het gebouw herbouwd, maar tot die 
tijd heeft de school in verschillende woon-
huizen gezeten.

Na de oorlog neemt het leerlingenaantal 
gestaagd toe. met de intrede van de mam-
moetwet in 1968 verandert de UlO in 
de mavo en de mmS in de havo. in 1969 

bestaat de Berger Scholenvereniging 50 jaar 
en inmiddels is de lagere school dan elders 
ondergebracht, omdat het aantal leerlingen 
niet meer in het gebouw paste.

Vanaf 1972 worden, op dringend verzoek 
van de leden, jongens ook weer toegela-
ten tot het voortgezet onderwijs van de 
vereniging. er wordt een aantal zeer modern 
ingerichte teken- en handvaardigheidsloka-
len gebouwd, want ook toen stond kunst 
al hoog in het vaandel. met het stijgend 
leerlingaantal groeit de huisvesting ook 
geleidelijk. Dit is nu nog steeds terug te zien 
in het gebouw dat als een lappendeken uit 
verschillende delen bestaat.

Tot 1984 is de BSG vooral een creatieve 
school. Dan worden wiskunde en natuur-

kunde ingevoerd als examenvak, waardoor 
de leerlingen een exact profiel kunnen kie-
zen. Dit doet ruim de helft van de leerlingen 
nog steeds en dat combineren zij dan graag 
met een kunstvak. Zo blijven de wortels van 
de school zichtbaar.

Vanaf 1996 maakt het voortgezet onderwijs 
zich los uit de vereniging en sluit zich aan 
bij de SOVON. met de lagere school, de 
Bosschool, onderhouden we warme banden, 
maar nu als buren.

Honderd jaar na de oprichting is de BSG 
nog steeds deel van de lokale gemeen-
schap en volop in ontwikkeling. We zijn als 
school een gemeenschap en dat zorgt voor 
een gemoedelijke sfeer, die door ouders en 
leerlingen zeer gewaardeerd wordt. Naast 
het zich ontwikkelende onderwijsaanbod en 
de prachtige ligging, natuurlijk. 

Wat ons betreft is 2019 de start van de 
volgende honderd jaar.

Elly Kamminga, rector

Op 26 maart was het inspectiebezoek aan 
de BSG. alle onderzochte onderdelen op 
de BSG zijn met een voldoende beoordeeld. 
Het betreft Kwaliteitszorg, Kwaliteitscultuur, 
Didactisch handelen en Toetsing en afslui-
ting. Het zijn niet zomaar voldoendes, de 
inspectie was lovend over de school. Vooral 
het didactisch handelen (met veel wisse-
lende werkvormen) werd positief beoor-
deeld, evenals de sturing op kwaliteitszorg 
en -cultuur. De inspectie herkende dat er op 
de school een prettig leerklimaat heerst en 

de neuzen dezelfde kant op staan. Natuur-
lijk werden er ook enkele kanttekeningen 
geplaatst, maar deze zitten al als ontwikkel-
punten in de nieuwe BSG en het schoolplan. 
De inspecteur was samenvattend zeer com-
plimenteus over de school. Overigens betreft 
het een inspectiebezoek aan het bestuur en 
loopt het onderzoek nog zeker twee maan-
den door. ik verwacht de eindrapportage pas 
rond 1 juni.

elly Kamminga, rector

Inspectiebezoek BSG

BSG
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Ontwikkelingen  
binnen de nieuwe 
BSG
Onder de titel ‘de nieuwe BSG’ zijn we dit 
jaar van start gegaan met een onderwijs-
kundige ontwikkeling waarbij er meer 
recht wordt gedaan aan verschillen tussen 
leerlingen. Naast het werken vanuit 
leerdoelen is er in leerjaar 1 en leerjaar 4 
gestart met een compact basiscurriculum, 
aangevuld met steun- en verdiepingsuren 
onder de naam ‘BSG-uren’. Volgend jaar 
zal er in de tweede klassen op dezelfde 
manier gewerkt gaan worden als in de 
brugklassen, alleen met andere vakken. 
Op basis van de ervaringen van dit jaar 
zullen we in de vierde klassen alleen van 
de profielvakken BSG-uren aanbieden en 
worden van de kernvakken Nederlands, 
engels en wiskunde alle uren regulier 
aangeboden. in de laatste periode wordt 
er alvast een voorschot genomen op de 
manier van werken in het volgende jaar: 
in 5 atheneum krijgen leerlingen de mo-
gelijkheid bepaalde uren niet te volgen en 
wordt er een pre-university programma 
aangeboden. in 5 havo wordt er gewerkt 
volgens het reguliere rooster, aangevuld 
met een keuzeprogramma gericht op het 
examen. Voor de andere examenklassen 
is dit ook het geval. Organisatorisch zijn 
er ook een aantal wijzigingen. in de eer-
ste periode zullen de lessen schoolbreed, 
volgens het reguliere rooster, gegeven 
worden en het keuzeproces zal anders 
ingericht worden. Door deze maatregelen 
zal de keuze van BSG-uren veel rustiger 
verlopen en kunnen meer voorkeuren 
gehonoreerd worden.

Jeroen Borsboom,  
plaatsvervangend rector 

POP-UP museum  
van Kranenburgh  
in de BSG 
Tijdens de Nationale museumweek is op de 
Berger Scholengemeenschap een pop-up 
museum! Studio C, het creatief atelier van 
museum Kranenburgh en de Nederlandse 
museumvereniging werken samen in de 
tentoonstelling ‘in mijn hoofd. Dwalen in 
gedachte(n)…’. De speciale opening was 
op vrijdag 5 april jl. De tentoonstelling is 
gedurende de Nationale museumweek op 
schooldagen te bezoeken.

Voorafgaand aan de Nationale museum-
week zijn BSG-leerlingen Veerle, Noa, Doris, 
arnar, merel, robin en Terry op bezoek 
geweest bij museum Kranenburgh, waar zij 
kennis maakten met de museumcollectie 
en luisterden naar een inspirerende lezing 
van gastcurator marie Stel. Na een hele dag 
te zijn ondergedompeld in het vak van een 
curator kozen ze kunstwerken uit die sinds 5 
april te zien zijn in de pop-up.

Het schoolgebouw is door de leerlingen 
uit verschillende jaarlagen omgebouwd tot 
een heus museum. Tegelijkertijd worden er 
allerlei educatieve activiteiten georganiseerd 
zoals: workshops en rondleidingen. passend 
in traditie van de Berger Scholengemeen-
schap geven de leerlingen een geheel eigen 
draai aan het programma!

pop-up museum Bergerscholengemeen-
schap | rondelaan 34 te Bergen | maandag 
8 t/m zondag 14 april 2019 op schooldagen 
9.00-16.00 u | Toegang gratis

Cune van der Zwaan, 
docent CKV

Debatteam BSG  
succesvol
een historisch resultaat! Voor het eerst is het 
debatteam havo en atheneum van de BSG 
erin geslaagd de halve finale van Op Weg 
naar het lagerhuis Noord-Holland te halen. 
Na een spannende strijd met de latere win-
naar kon het team met opgeheven hoofd 
Hoofddorp verlaten…

Tim Hamaker, docent maatschappijleer
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BSG met 3 teams 
door naar finale 
Olympic Moves
Op donderdag 4 april hebben onze toppers 
weer meegedaan aan de landelijke halve 
finales van Olympic moves, het grootste 
schoolsportkampioenschap van Nederland 
waar ruim 300 middelbare scholen aan 
deelnemen.
Vandaag streden naast de damesteams zaal-
voetbal, klas 1-2 en het bovenbouwteam, 
ook een hoop toppers mee voor een finale-
plek in verschillende categorieën tennis op 
het strijdtoneel van TC alkmaar. prachtige 
tennispartijen zijn er gespeeld. er is op het 
scherpst van de snede gestreden. Uiteindelijk 
hebben twee teams een ticket bemachtigd 
voor de landelijke finale in sportcentrum 
papendal.

De meiden zaalvoetbal 1-2 hadden het 
zwaar. in een poule van 5 gingen de eerste 
4 wedstrijden verloren, waarvan 1 wedstrijd 
terecht. Gelukkig werd de laatste wedstrijd 
nog afgesloten met een 3-2 overwinning 
zodat de dames met een positief gevoel rich-
ting huis zijn gegaan. 

Het zaalvoetbalteam meiden bovenbouw 
heeft zich wel kunnen verzekeren voor een 
plek in de finale op vrijdag 7 juni in papen-
dal. Na een 1-0 nederlaag tegen het regius 
College uit Schagen in de eerste poulewed-
strijd werden de dames uit Schagen in de 
finale zakelijk met 2-0 verslagen. Op naar de 
Nederlandse titel!

Emile Gronsfelt, 
docent lichamelijke opvoeding

Ook dit jaar konden we weer genieten van 
een sprankelende modeshow. en net als 
de afgelopen jaren waren er weer enkele 
medewerkers van Tally-Ho om een aantal 
kledingstukken uit te kiezen voor in de eta-
lages van hun winkel. 

Voor leerlingen een grote eer om uitgeko-
zen te worden! Dit jaar viel de eer aan puck 
Houdijk uit 6 atheneum, die zich had laten 
inspireren door de ‘Haute-Couture’ voor 
haar collectie. Twee prachtige jurken van 
haar, met de hand geborduurd met honder-
den pailletjes, pronkten in de etalage.
Selma Cassee en Terry Veelders uit 4 havo 

Modeshow + Tally-Ho
lieten kleding zien gemaakt van theezakjes. 
Hun profielwerkstuk ging over het ontstaan 
en functioneren van theeplantages. De prak-
tische uitwerking resulteerde in o.a. een jas, 
een jurk, korte broek en topje waarin meer 
dan 6000 theezakjes verwerkt waren!

last but not least werd een vintage volks-
wagenbusje uitgekozen, gemaakt van stof 
i.h.k.v. het thema ‘reizen’, gemaakt door 
evita Duivenvoorden en mirelle aarsen.
een zeer gevarieerde presentatie dus dit jaar!

Petra Mulder,  
docent textiele werkvormen

De begindatum van het eindexamen 
2019 komt steeds dichterbij. Donderdag 9 
mei gaat het eindexamen van start met de 
vakken biologie (vmbo-tl), wiskunde (havo) 
en scheikunde (atheneum). 
De examenleerlingen hebben in de afge-
lopen weken het examenboekje uitgereikt 
gekregen. in dit boekje staat de belangrijk-
ste informatie rondom het centraal examen 
2019. Het examenboekje is tevens per 
afdeling te vinden via onze website bij ‘Jouw 
school’ en dan ‘examen’. 
in het boekje kunt u onder andere informa-
tie vinden over de controle van de Se-cijfers, 
over het rooster van het centraal examen, 
over de gang van zaken tijdens het examen 

en over de uitslag van het eerste tijdvak.  
Ter voorbereiding op het eindexamen staat 
de week voor de meivakantie in het teken 
van examentraining. De examenleerlingen 
kunnen zich opgeven voor vier vakken 
en maken voor die vakken een proefexa-
men. Het gemaakte proefexamen wordt 
vervolgens met een vakdocent nagekeken 
en besproken.

Namens alle medewerkers op de BSG wil 
ik alle examenleerlingen veel succes wen-
sen tijdens de komende examenperiode. 

Lieke Ruijgrok,  
examencoördinator

Vooruitblik eindexamens inclusief  
examentraining
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Eindexamens  
muziek
Donderdagavond 4 april deden  
alle examenkandidaten met muziek in  
het pakket hun praktisch eindexamen  
in een bomvolle aula.  
Van Mozart tot Pearl jam en van Adele 
tot Guns ’n roses.  
Het was een prachtige avond!

Anke Besseling en Peter de Vries, 
docenten muziek

Documentaire  
over oud-leerlingen 
Roos en Lotte
Dinsdag 12 maart jl. was op NpO3 de 
indrukwekkende documentaire VOOr 
HeT DONKer WOrDT te zien over 
onze oud-leerlingen en zussen roos en 
lotte Klaver. Zij hebben allebei het syn-
droom van Usher. Dat betekent dat ze 
binnenkort doof en blind zullen worden. 
regisseur Kim Smeekes volgde lotte 
en roos twee jaar lang voor de film, er 
werd o.a. gefilmd op de BSG, bij hun 
thuis en op reis naar het Noorderlicht. 
Uitzending gemist?
U kunt deze hier terugkijken.

De afdeling atheneum van de BSG heeft 
de ambitie om het onderwijs op een hoog 
peil te brengen en te houden en vroegtijdig 
talenten te herkennen.

per 1 augustus 2019 is de BSG een partner 
van de Vrije Universiteit in het pre-Univer-
sity College. in 3 atheneum zal de VU onze 
leerlingen, in samenwerking met de deca-
nen en mentoren, begeleiden in het maken 
van profielkeuzes. Voor onze atheneum-
leerlingen in de vijfde klas zijn er op de BSG 
workshops in verschillende wetenschapsvel-
den en profielwerkstukbegeleiding tijdens de 
BSG-uren. 

Duurzame samenwerking BSG en VU Pre-University College
sche context. Het gaat niet alleen om verdie-
ping van kennis, maar ook om verbreding.

MEErwAArDE VOOr ONZE  
VwO-LEErLiNG
Het VU pre-University College is voor leer-
lingen aantrekkelijk om:
• talenten te ontwikkelen;
• te ervaren wat een universitaire studie is; 
•  een gemotiveerde studiekeuze te kunnen 

maken; 
•  certificaten van de gevolgde activiteiten te 

halen.

CriTEriA VOOr DE LEErLiNG OM MEE  
TE DOEN AAN DE MAsTErCLAssEs 
•  leerlingen zijn gemotiveerd om het beste 

uit henzelf en uit de studie te halen. Zij wil-
len leren om te leren; 

•  leerlingen willen graag gestimuleerd en 
uitgedaagd worden om nieuwe kennis te 
verwerven; 

•  leerlingen willen graag tijdens hun vwo 
extra vakken volgen; 

•  leerlingen hebben een kritische en nieuws-
gierige houding; 

•  leerlingen houden ervan de verbeelding te 
gebruiken om nieuwe, originele dingen te 
bedenken; 

•  leerlingen beschikken over een gezonde 
dosis doorzettingsvermogen; 

•  leerlingen zetten graag hun talenten,  

kennis en vaardigheden in om ‘de wereld 
te verbeteren’; 

•  leerlingen houden van samenwerken met 
andere, gemotiveerde leerlingen.

De selectieprocedure voor de masterclasses 
is deze week gestart. De eerste profielwerk-
stuk starterworkshop voor 5 atheneum start 
al op 19 april a.s. 

Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleider atheneum

Verder worden per schooljaar een aantal 
leerlingen uit de bovenbouw atheneum ge-
selecteerd die twee keer per jaar (najaar en 
voorjaar) 4 masterclasses mogen volgen aan 
de VU in de gebieden alfa, bèta, gamma en 
life Sciences. masterclasses bestaan uit het 
volgen van colleges, in groepjes onderzoek 
doen en presenteren. De masterclass wordt 
afgesloten met een certificaat. De VU en 
BSG richten zich op gemotiveerde leerlingen 
die vertrouwd willen raken met de academi-

https://www.npo3.nl/3doc/12-03-2019/BV_101392501
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Sinds 2014 is er op een aantal scholen in 
Nederland een jongerenrechtbank geïnstal-
leerd. Opgeleide leerlingen van de eigen 
school spreken dan zelf recht over zaken 
die op hun school zijn voorgevallen. Vanaf 
volgend schooljaar zal dat ook op de BSG 
plaatsvinden. De Jongerenrechtbank wordt 
in samenwerking met de rechtbank alkmaar, 
openbaar ministerie en de politie georgani-
seerd.
Voor de behandeling van een zaak is het 
belangrijkste uitgangspunt dat de betrokken 
leerling zelf verantwoordelijkheid wil nemen 
voor wat hij of zij heeft gedaan. De ouders 
en de leerling wordt gevraagd of zij de zaak 
willen voorleggen aan de jongerenrechtbank 
in plaats van dat de schoolleiding of docent 
een maatregel oplegt, of dat in ergere geval-
len, aangifte wordt gedaan bij de politie.
Het doel van de behandeling door de 
jongerenrechtbank is om jongeren eerst 
zelf conflicten te laten oplossen voordat er 
een formele, hogere instantie aan te pas 
komt. er wordt uitgegaan van herstelrecht. 
Wie een bepaalde afspraak of norm heeft 
geschonden, moet niet meteen gestraft 
worden, maar leren zich te realiseren welke 
schade hij/zij persoon en gemeenschap 
heeft aangedaan. en vervolgens op welke 
manier hij/zij die schade zo gericht mogelijk 
kan herstellen.
in de jongerenrechtbank zitten leerlingen 

De jongerenrechtbank van de BSG
van de BSG die zijn getraind door professio-
nals zoals: politiemensen, advocaten, rechters, 
officieren van justitie en mediators. elk jaar 
wordt hiervoor een nieuwe groep leerlingen 
op basis van vrijwilligheid opgeleid en offici-
eel beëdigd door een rechter in de rechtbank 
amsterdam. Uiteraard moeten de ouders het 
eens zijn met de deelname van hun kind aan 
dit project.
Op 19 april wordt er in de klassen informa-
tiegegeven en kunnen de leerlingen uit deze 
klassen solliciteren als lid van de jongeren-
rechtbank. er zijn rechters, aanklagers en ad-
vocaten nodig. De leerlingen uit de volgende 
klassen kunnen solliciteren: tweede klas 
vmbo-tl, derde klas havo, derde en vierde 
klas atheneum.
Het opleidingstraject bestaat uit 6 dagen 
training. Deze training vindt zowel plaats op 
school als bij de rechtbank en bij de politie. 
De training start na de meivakantie en wordt 
afgerond met een beëdiging in juni 2019. 
De docenten die deze leerlingen begeleiden 
zijn mevrouw H. Wagemaker  
(WGm@berger-sg.nl) en mevrouw  
m. emmanouilidis (emm@berger-sg.nl ). 
Voor meer informatie over jongerenrechtban-
ken zie: www.jongerenrechtbanken.nl.

Helga Wagemaker 
en Miranda Emmanouilidis,  
docenten economie

Oud-leerling Sebastiaan Groot won zondag-
avond project rembrandt! Hij mag zich de 
beste amateur-kunstschilder van Nederland 
noemen, volgens het oordeel van de jury 
van het tv-programma project rembrandt. 
in de wedstrijd moesten de deelnemers met 
verschillende opdrachten laten zien wat 
ze aan talent in huis hebben. Zo moesten 
ze bijvoorbeeld portretten schilderen van 
o.a. louis van Gaal. Sebastiaan haalde in 
2016 zijn atheneumdiploma op de BSG, had 
daarna een tussenjaar en ging vervolgens 
Kunstgeschiedenis studeren aan de Uva. 
Vanaf maandag 8 april is zijn werk  
te bewonderen in het atrium van het rijks-
museum. Kijk hier de finale.

Eva van Leeuwen-ten Have,  
afdelingsleider atheneum

The Big Challenge
Circa 50 leerlingen van de BSG hebben don-
derdag 28 maart jl. meegedaan aan The Big 
Challenge. Dit is een interactieve onlinetaal-
wedstrijd, gericht op het verbeteren van de 
engelse taalvaardigheid. ieder jaar doen zo’n 
640.000 leerlingen uit heel europa mee. De 
deelnemers beantwoorden online 45 vragen, 
die hun woordenschat en hun kennis van 
de grammatica, uitspraak en cultuur testen. 
Hiervoor hebben ze 45 minuten de tijd. De 
leerlingen kunnen zich online voorbereiden 
via de ‘gamezone’ van The Big Challenge. 
De BSG doet mee om leerlingen te motive-
ren om beter te worden in de engelse taal 
en om te laten zien dat engels leuk is. Na 
afloop is er voor iedereen een certificaat als 
bewijs van deelname en horen de leerlin-
gen hoe ze gescoord hebben. Ook zijn er 
veel leuke prijzen te winnen. Voor de beste 
leerling van de school, de regio en het land 
zijn extra diploma’s en prijzen beschikbaar. 
Binnenkort horen we welke BSG-leerlingen 
in de prijzen zijn gevallen.

Linda Martens en Anne van Grootveld, 
docenten Engels

Taal van de tumor
Donderdag 4 april jl. deden alle examen-
kandidaten 6 atheneum met biologie in het 
pakket, mee aan de DNa-labs van Uni-
versiteit Utrecht. in deze interactieve DNa 
gastles, ‘Taal van de tumor’ werd theorie 
gecombineerd met practicum. De genen 
van mw X werden geanalyseerd. leerlingen 
stelden met behulp van de resultaten zelf 
de diagnose en bedachten een mogelijke 
behandeling.  een goede voorbereiding op 
het eindexamen dat in mei van start gaat.

Loes de Reus, docent biologie

Oud-BSG-leerling wint Project Rembrandt

mailto:WGM@berger-sg.nl
mailto:EMM@berger-sg.nl
http://www.jongerenrechtbanken.nl
https://projectrembrandt.ntr.nl/aflevering-8/
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Dit jaar was alweer de 3e editie van de 
“leukste docent van het jaar” verkiezing, die 

Verkiezing leukste docent van het jaar!
wij mochten organiseren. en wat was het 
weer gezellig met iedereen! er is dit jaar 

Terugblik Rome-reis
Op zondag 10 maart verzamelden om 04.00 
uur de leerlingen van 5 atheneum zich op 
het plein voor de langverwachte romereis. 
Zeven uur later stonden de nog half in slaap 
zijnde leerlingen voor het hotel in hartje 
rome. De eerste dag maakten we meteen 
een wandeling langs de grootste beziens-
waardigheden die de stad te bieden heeft. 

weer massaal gestemd. Het is zo leuk om 
te merken hoe er steeds meer nagedacht 
wordt over de stemmen en hoe er steeds 
gevarieerder gestemd wordt in vergelijking 
met de voorgaande jaren. De spanning on-
der de docenten is ook leuk om te merken. 
Het is natuurlijk ook wel een eer als docent 
als er zo vaak op je gestemd wordt. ik, als 
medeorganisator, ben vaak gevraagd of er al 
wat bekend was, niet alleen door leerlingen 
maar ook door de docenten zelf! Blijkbaar 
is het toch best spannend. Wij, als orga-
nisatoren, willen dhr. Gronsfelt van harte 
feliciteren met zijn eerste plaats en natuurlijk 
alle andere docenten op wie er gestemd is! 
Daarnaast willen we alle leerlingen bedan-
ken voor het stemmen en we zien jullie 
graag volgend jaar weer!

Feline van den Berg, 
leerling 4 havo

Ook in de dagen die volgen zullen we veel 
ontdekken van de eeuwige Stad, zoals het 
Colosseum, de Trevifontein, Vaticaanstad, 
het Forum romanum en uiteraard het glori-
euze grafmonument van Vittorio emmanu-
ele ii. Tijdens de reis kregen we ook genoeg 
ruimte om even zelf op pad te gaan en  
’s avonds konden we genieten van smake-
lijke diners op prachtige locaties. al met al 
een geslaagde excursie, waar we met veel 
plezier op terug kijken.

Sem Hurkmans en Ruben Peetam, 
leerlingen 5 atheneum


