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Ouderklankbordgroep

Winnaar gaat internationaal…

Geachte ouders,
dit zijn de eerste bSG-berichten van  
dit schooljaar, inmiddels zijn we al een 
volle lesperiode bezig. We kijken met
elkaar terug op een goede start van 
het schooljaar en een aantal geslaagde 
introductieactiviteiten in de verschillende 
leerjaren. In deze editie leest u hier  
meer over. Ook stellen wij graag onze 

nieuwe collega’s aan u voor en informeren wij u over ontwikkelin-
gen op school. Vorig schooljaar waren de examenresultaten van de 
bSG bijzonder goed. We zien op dat terrein een stijgende trend. Het 
spreekt voor zich dat wij dat niveau proberen vast te houden en 
daar werken we hard aan. de eisen van de overheid worden steeds 
strenger en ook dit jaar zullen deze worden aangescherpt. dit bete-
kent dat we in de hele leerlijn van brugklas tot examenjaar actief en 
kritisch naar ons onderwijs kijken: naar de vaklessen, naar de projec-
ten en de excursies. We willen graag een goede, uitdagende en ook 
een gezellige school zijn. Sinds dit jaar hebben we naast leerling-
klankbordgroepen, ook een ouderklankbordgroep. Zo kunnen we de 
ideeën van ouders en leerlingen laten meewegen in de ontwikkeling 
van onze school. Hier leest u verderop meer over.
met elkaar maken we er weer een mooi jaar van!

Met hartelijke groet,
Elly Kamminga, rector 

Voorwoord

 20 nov t/m 3 dec Intekenen op 10-min gesprekken
 22 november  Open Podium: bSG Live
 23 t/m 28 nov  40-minuten rooster ivm rapportvergaderingen
 29 & 30 november rapporten uitdelen
 30 november  herkansing (voor)examenklassen
 30 november  2mavo/vmbo-tl bezoek aan espeq
 3 december  Ouderklankbordgroep
 4 december  Werkmiddag sectorwerkstuk T4
 5 december  Vanaf 6e uur Sint Nicolaasviering
 6 & 7 december  Leerlingbezoekdagen mbO voor T4
 10 & 11 december reg. voolichtingsavonden InHolland H4 en A5
 11 december  Oudermiddag 10-min gesprekken 
 13 december  Ouderavond 10-min gesprekken
 21 december  Kerstviering
 22 dec t/m 6 jan Kerstvakantie
 10 januari  Study experience T3 & T4
 15 & 17 januari Informatieavond ouders groep 8
 18 t/m 28 januari Toetsweek 2 (voor)examenklassen
 24 januari  4havo naar InHolland kennismaking HbO

Agenda
NOVEMBEr T/M jANUAri

Op 11 september hadden we de eerste bijeenkomst van de ouder-
klankbordgroep. een tiental ouders had gehoor gegeven aan de 
oproep in de vorige bSG-berichten. deze eerste keer stond in het 
teken van de verkenning: welke rol kan deze klankbordgroep gaan 
spelen in de bSG. eerste conclusie is dat we graag met elkaar willen 
reflecteren op zowel beleidsmatige zaken als de dagelijkse gang der 
dingen. Verder is een aantal ouders bereid om praktische hulp te ge-
ven in de school. Het was een geanimeerde en prettige bijeenkomst. 
Afspraak is dat we drie keer per jaar bij elkaar gaan komen. 
de volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 3 december van 
19.30-21.00 uur. mocht u de eerste bijeenkomst gemist hebben en 
graag willen aanschuiven, dan kunt u zich aanmelden via 
info@berger-sg.nl. Onderwerpen zullen zijn: oudervertegenwoordi-
ging mr; beleid rond mobieltjes in de school; ouderbijdrage;  
tevredenheidsonderzoeken en wat er verder ter tafel komt.
Elly Kamminga, rector

Op 30 november vertrekt dylan Keijsper uit 4 vwo naar Kish, in 
Iran. daar doet hij een week lang mee aan de Internationale Jeugd 
Science Olympiade. Afgelopen schooljaar heeft hij in eerste instantie 
op de bSG en daarna nationaal, meegedaan aan de voorrondes van 
deze op natuurkunde, scheikunde en biologie gerichte wedstrijd. Hij 
is uiteindelijk 3e van Nederland geworden. de prijs? een prachtige 
reis naar Kish en de kans om te laten zien dat Nederlandse scholie-
ren op bètagebied internationaal meetellen.
binnenkort zal ‘Team Nederland’, bestaande uit de 6 winnaars van 
de nationale voorronde, ons land individueel en als team gaan ver-
tegenwoordigen op de internationale wedstrijd in Kish. daar zullen 
zij het opnemen tegen teams uit zo’n 50 landen. We zijn natuurlijk 
heel benieuwd hoe Nederland het er van af brengt: volgens dylan 
maken ‘we’ de meeste kans bij de samenwerkingsopdrachten.  de 
dagen tussen de wedstrijden zijn  opgevuld met wetenschappelijke, 
culturele en toeristische excursies. dus dylan zal hoe dan ook verrijkt 
terugkomen van zijn avontuurlijke reis. We houden u op de hoogte...
Loes de Reus, docent biologie
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een school is een plek om te leren. Als leer-
ling maar ook als stagiair. Wij vinden het be-
langrijk om beginnende beroepsbeoefenaars 
de gelegenheid te geven om hun vaardighe-
den in de praktijk verder te ontwikkelen. dit 
gebeurt altijd onder leiding en verantwoor-
delijkheid van ons eigen gekwalificeerde 
personeel.
 
Al een aantal jaren bieden we docenten in 
opleiding stageplaatsen aan. Ook hebben 
we sinds enige jaren stagiairs op de admi-
nistratie en aan de receptie. Nieuw is dat we 
een groep servicemedewerkers de gelegen-
heid geven om stage bij ons te lopen. Het 
gaat hier om leerlingen van het Horizoncol-
lege die onder leiding staan van Jan dieker, 
de hoofdconciërge. Zij helpen mee de rust 
en veiligheid in de school te waarborgen. Ze 
begeleiden ’s ochtends het wegzetten van 
de fietsen, houden in de pauzes  een oogje 
in ’t zeil, spreken waar nodig leerlingen aan 
en helpen de conciërges met de controle van 
blusmiddelen, nooduitgangen en andere 
veiligheidsmaatregelen. 

de komst van deze stoere jongens, voor 
sommige leerlingen leeftijdgenoten, bracht 
eerst wel wat beroering. Vooral bij de meis-
jes die hun bewondering niet onder stoelen 
of banken staken en zo de jongens een 
echte praktijkles in professionaliteit gaven. 
Inmiddels is iedereen gewend en is de rust 
weergekeerd. Zo vinden ook deze stagiairs 
een plek in de school.

Elly Kamminga, rector 

Op 20 september 2012 hadden alle 
tweede klassen een atletieksportdag op 
de atletiekbaan van Trias in Heiloo. Onder 
perfecte omstandigheden werd er strijd 
geleverd op de volgende onderdelen: 100 
meter sprint, klassenloop, hindernisbaan, 
1000 meter, kogelstoten, fortex werpen 
en verspringen. Als sluitstuk was er de 
estafette. Het blijkt af en toe toch moeilijk 
om het estafettestokje goed over te geven. 
Na een spannende strijd wist klas 2X toch 

als eerste met het stokje over de finishlijn 
te komen. Het was een close finish met de 
klassen 2Y en 2A. Alle onderdelen telden 
mee voor de einduitslag. Per onderdeel 
waren er ook medailles te verdienen voor de 
drie beste leerlingen. de taart was dit keer 
voor klas 2X , tweede was klas 2Y, derde 
klas 2b , gedeeld vierde de klassen 2A en 2F 
en hekkensluiter was klas 2e.

Annemieke Lagendijk, docent L.O.

Tweede klas sportdag

Op 11 en 13 december vinden er weer 
tien-minuten-gesprekken plaats. Het zal 
dit jaar wat anders gaan dan tot nu toe 
gebruikelijk.
Allereerst hebben we dit schooljaar als 
proef een middag en een avond gere-
serveerd in plaats van twee avonden. 
dinsdagmiddag 11 december beginnen 
we in principe om 14.45 uur. Omdat op 
dat moment het zevende lesuur nog bezig 
is, zijn dan alleen die docenten die op dat 
moment geen les geven beschikbaar. de 
ervaringen die we opdoen tijdens deze 
middag zullen worden besproken in de 
klankbordgroepen.
 Nieuw is ook dat we niet meer schriftelijk 
via een strookje voor de gesprekken laten 
inschrijven, maar dat u via magister de 
gesprekken kunt aanvragen. met dat doel 
voor ogen hebben we op naam van één 
van de ouders een inlogaccount aange-
maakt. Inschrijven op een ouderavond via 
magister kan namelijk alleen als u als ouder 
inlogt. Vanaf dinsdag 20 november 12.00 
uur is het zo ver. U kunt dan intekenen op 

de gesprekken. de uitnodiging is al per 
mail verstuurd, samen met een beknopte 
handleiding. deze brief en handleiding 
staan ook op de website als download 
onder het menuonderdeel Ouders/brieven 
aan ouders.

Tot 3 december 12.00 uur kunt u nog 
wijzigingen aanbrengen of de intekening 
annuleren. Op 6 december hopen we het 
rooster klaar te hebben. Vanaf 12.00 uur 
krijgt u uw afspraken te zien via hetzelfde 
‘vandaag’ scherm van magister en kunt u 
het desgewenst afdrukken.
mochten er zich problemen voordoen, dan 
kunt u de school bellen voor hulp of in het 
uiterste geval, als het echt niet anders kan, 
uw aanvraag mondeling in te dienen.
Uiteraard hopen we dat deze nieuwe 
procesgang een succes zal worden. Ook 
dit zal in de klankbordgroepen worden 
besproken.

Jacob Stam, 
plaatsvervangend rector

10 minuten gesprekken en magister

Afscheid  
Lucy Damen
Op 1 oktober heeft de bSG afscheid geno-
men van Lucy damen, docent beeldende 
vakken. Zij heeft slechts een jaar op de bSG 
gewerkt, maar daarvoor ruim 25 jaar op een 
andere Sovon school. Lucy gaat van haar 
welverdiende pensioen genieten. 
Wij haar leren kennen als een uitstekende 
en toegewijde docent, die de kinderen het 
plezier voor het vak goed wist bij te brengen. 
Wij danken haar voor haar grote inzet.

Elly Kamminga, rector

Stagiairs  
in de school
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mijn naam is Koos Papo en ik studeer aan 
de Hogeschool van Amsterdam voor docent 
economie in de onderbouw (2e graad). Ik 
ben aan het begin van dit jaar begonnen 
met mijn 3e-jaars stage en ik zal het hele 
jaar stage lopen in de sectie economie. 
daarnaast zal ik nog een aantal andere ta-
ken uitvoeren. mijn 1e-jaars stage heb ik ge-
lopen op het dalton college en mijn 2e-jaars 
stage op het Willem blaeu. Via het Willem 
blaeu ben ik op de bSG terecht gekomen. 

Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin op de 
bSG. de collega’s zijn erg enthousiast en de 
school zelf straalt ook rust en vriendelijkheid 
uit. Ik woon in het noordelijkste puntje van 
Noord-Holland, namelijk den Helder. Ik zoek 
mijn uitdaging in het sleutelen aan auto’s en 
in sporten. Ik heb 9 jaar op hockey gezeten, 
maar wegens tijdgebrek ben ik daar mee 
gestopt. Ik geef soms nog wel training bij 
HSc Hermes te den Helder. 
Wie weet tot ziens!

Servus! mijn naam is Martina Bucek en 
misschien raadt u het al – zeker de winter-
sporters onder u – ik kom uit Oostenrijk, om 
precies te zijn uit Wenen. Het is nu al nu 
alweer 24 jaar geleden dat ik de stap naar 
Nederland gemaakt heb. Samen met  mijn 
Nederlandse man en onze drie kinderen van 
20, 17 en 15 woon ik in Alkmaar. 

Omdat ik steeds meer het gevoel had mijn 
moedertaal te vergeten, begon ik drie 
jaar geleden met een studie duitse taal en 
cultuur aan de Universiteit van Amster-
dam. Inmiddels heb ik mijn bachelor en 
de tweedegraads lesbevoegdheid gehaald. 
Precies op het juiste moment kwam de bSG 
op mijn pad. de school was voor mij niet 
onbekend. Ik kende de bSG al van open 
dagen met mijn eigen kinderen en heb deze 
toen al als leuk, kleinschalig en bijzonder 
creatief ervaren. Het aanbod om onderdeel 
van het bSG-team te worden en met leuke 
en behulpzame collega’s samen te mogen 
werken nam ik dan ook graag aan. Sinds 
september heb ik een kleine aanstelling – ik 
geef les aan twee brugklassen – die mij de 
mogelijkheid biedt met mijn studie door te 
gaan en tegelijker tijd als docent bezig te 
zijn. Ik hoop op een inspirerend en leuk jaar 
op deze school!

********* NiEUw  PErsONEEL  *********

begin van dit schooljaar ben ik, Corina de 
Groot, begonnen als docent  Nederlands op 
de bSG. mijn roots liggen in egmond aan 
Zee, maar ik woon alweer zo’n 23 jaar in 
Koedijk. Hiervoor heb ik tien jaar Nederlands 
gegeven op een school in Hoorn. Naast 
Nederlands gaf ik daar een aantal jaren het 
vak literatuur en het laatste jaar ook ckv aan 
4havo.Ik heb daar met veel plezier gewerkt, 
maar toen ik de mogelijkheid kreeg om bij 
de bSG te solliciteren, heb ik die kans met 
beide handen aangegrepen. Het is voor 
mij een plezierige bijkomstigheid dat ik nu 
op de fiets naar mijn werk kan, al moet ik 
bekennen dat ik soms (als het regent…) de 
neiging heb om toch de auto te pakken. Het 
is de school waar ik ooit mijn havodiploma 
heb gehaald en ik bewaar daar nog steeds 
warme herinneringen aan. Het creatieve- en 
kunstzinnige karakter van deze school was 
voor mij destijds een openbaring en daarom 
vind ik het fijn om daar nu van de andere 
kant mijn steentje aan te kunnen bijdragen.  

“’t Kan verkeeren” zei bredero ooit.
Ik hoor de leerlingen nu denken, hoezo crea-
tief, de d’tjes en de t’tjes te moeten leren, 
dat ervaren wij niet als iets creatiefs… Het 
lezen van boeken en gedichten komt daar 
dichter bij in de buurt ;-)

Nederlands

Economie (stage)

Duits
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mijn naam is Amber Bijl. Ik ben begin 
dit schooljaar begonnen als eerstegraads 
docent op de bSG. Zo’n tien jaar geleden 
deed ik hier zelf eindexamen. Na ver-
schillende kunstopleidingen te hebben 
gevolgd in Amsterdam, Utrecht en den 
bosch ben ik in Alkmaar werkzaam als 
beeldend kunstenaar. daarnaast ben ik 
in Utrecht een deeltijd docentenopleiding 
gaan volgen, en de stages hiervoor deed 
ik – waar anders – op de vertrouwde bSG 
met zijn prettige sfeer. 

Niet lang na het afronden van deze 
opleiding werd ik door de school gebeld 
of ik niet wilde komen solliciteren voor 
de functie van docent ckv en Textiele 
Werkvormen. dat heb ik gedaan, ik ben 
aangenomen, en ik werk hier nu met 
veel plezier!

Ik ben Damaride Pagana, studente voor 
tweedegraads leraar Frans. deze studie 
volg ik aan de Hogeschool van Amster-
dam. Ik ben 22 jaar oud. Ik ben half Itali-
aans en half Spaans en ik houd van talen. 
mijn motto is: als je de kans hebt om iets 
goeds te doen, doe het.

Ik kom uit Zaandam en ik woon daar 
nog steeds. Ik heb de vorige twee jaar les 
gegeven op het Willem blaeu en ben via 
hen neergestreken op de bSG. Hier ben ik 
hartelijk verwelkomd en heb het dan ook 
erg naar mijn zin. Ik weet zeker dat ik hier 
de kans krijg om mijn competenties te ver-
diepen en zo nóg competenter te worden 
binnen het leraarschap. Verder vervul ik 
naast het les- geven in twee klassen ook 
andere taken zoals op ons huiswerkinsti-
tuut de HUbS. Naast het leraarschap zijn 
fotografie en muziek mijn passie.

Ik ben Martijn Mollema en loop sinds 
begin september stage op de bSG als 
eerstegraads leraar in opleiding (LiO) ge-
schiedenis. Het is mijn eerste stage op een 
middelbare school en het bevalt me goed. 

Ik hoop de leerlingen het belang van 
kennis van het verleden in te laten zien 
en uiteraard hun interesse hiervoor op te 
wekken – door leuke en relevante lessen 
te geven. Zelf ben ik pas afgestudeerd – ik 
heb me geconcentreerd op de verbeelding 
van het communisme in musea in Polen 
en Hongarije en vind het dan ook erg leuk 
dat de bSG een uitwisselingsproject heeft 
met een Poolse school. Zelf heb ik name-
lijk een half jaar in Warschau gewoond 
en weet hoe vruchtbaar (en leuk!) het 
kan zijn kennis van een andere cultuur te 
nemen. 

Ik woon in Alkmaar en heb zelf op het 
Jan Arentsz op school gezeten – ook een 
leuke school maar uiteraard niet zo leuk 
als de bSG. de sfeer op de bSG is erg 
gemoedelijk met fijne collega’s en leuke 
leerlingen en ik kijk uit naar de rest van 
het jaar op deze school! 

********* NiEUw  PErsONEEL  *********

Beeldende vakken  
en ckv

Frans (stage)

Geschiedenis (stage)
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Yes, we did it! Het ‘schoolreisje’ naar London 
hebben ook wij gehad! Wat een belevenis. 
In een gastgezin met een paar vrienden en 
dan terecht komen bij mensen die of vloei-
end engels spraken of helemaal geen woord, 
doen alsof het je huis is en toch op vakantie 
bent. Het is een ervaring die iedereen een 
keer in zijn leven moet meemaken, vind 
ik. Het is heel apart, maar wij waren alleen 
maar blij dat we een beetje een schoon bed 
hadden en een normale douche. 

Het was niet dat we echt op vakantie waren, 
want iedereen moest om half 7 uit bed. We 
begonnen meteen met een Hop-on-Hop-off 
tour. een tour door London met de echte 
engelse rode open bus. bij elk monument 
eruit en dan werd er een presentatie over 
gehouden. die avond aten we bij het gast-
gezin, en aten we wat die mensen zelf die 
avond hadden gegeten. Woensdag gingen 
we met de Tube leren ‘werken’. met het 
groepje waar je de Hop-on-Hop-off mee 
had gedaan. Het leuke aan de groepjes was 
dat je ze niet zelf had gemaakt en werd 
ingedeeld bij mensen die je niet kende en ze 
zo veel beter leerde kennen, vooral omdat 
dit een oefening was waarbij je op elkaar 
moest letten en een verantwoordelijkheid 
voor elkaar had. Nadat we dat hadden we 
gedaan, had je al voordat we naar London 
gingen een keuze moeten maken uit: The 
London dungeon (een spookmuseum), bcc 
Studios, Wembley Stadium (voetbalstadion) 
en a royal Walk. Alle dingen waren leuk, 
alleen de royal Walk bleek een beetje saai te 

zijn. die avond aten we, gelukkig niet thuis 
maar in het centrum. die avond was de 
leukste avond van alle vier. We gingen na-
melijk naar The Lion King! Wauw, wat een 
musical, je keek, elke seconde dat er wat 
gebeurde, je ogen uit. een echte aanrader. 
dag nummer 4, eigenlijk de laatste dag 
in morden, en dat was dan meteen de 
shopping day in London voor ons. een hele 
dag voor jezelf en heerlijk met je vrienden 
London ontdekken en doen waar je zin in 
hebt. Als afsluiter hadden we die avond 
een ‘feestje’ in een Pub, het was niet een 
echt feestje, meer met z’n allen wat drinken, 
ook gezellig. Thuis aangekomen was het 
toch echt ons laatste avondje, en hoe leuk 
London ook is, op dat moment wil je wel 

heel graag in je eigen bedje slapen. Na 10 
uur in een bus te hebben gezeten ben je 
dan eindelijk thuis. dat waren de 5 dagen 
London, en het was misschien wel leuker 
dan verwacht. Wij hebben genoten! 
dankjewel bSG.

Levi Smit, leerling 4havo

Net als vorig jaar geldt ook dit jaar de regel 
dat alle cijfers van het centraal examen 
gemiddeld minimaal een 5,5 moeten zijn. 
In tegenstelling tot wat landelijk verwacht 
werd, heeft deze regel vorig jaar op de bSG 
niet voor lagere resultaten gezorgd. met 
een slagingspercentage van 98% voor het 
mavo/vmbo-tl, 96% voor het havo en 92% 
voor het atheneum zaten we in alle stromen 
ruim boven het landelijk gemiddelde.
dit jaar krijgen we voor het eerst te maken 
met de kernvakkenregel. een kandidaat 
mag voor de vakken Nederlands, engels en 
wiskunde maximaal één onvoldoende halen, 
waarbij deze onvoldoende minimaal een 4,5 
(afgerond een 5) moet zijn.

Examens 2013
maandag 13 mei 2013 gaat het centraal 
examen van start. dat lijkt nog ver weg, 
maar toch is verstandig alvast even stil te 
staan bij de verscherpte exameneisen.

Tenslotte komt daar volgend jaar nog een 
rekentoets bij, die deel uit zal gaan maken 
van de kernvakkenregel. dit jaar gaan leer-
lingen uit de voorexamenklassen deelnemen 
aan de pilot van de rekentoets. 

een voldoende resultaat nemen zij mee naar 
het examenjaar en wanneer het dit jaar 
onverhoopt niet lukt, krijgen zij volgend jaar 
een nieuwe kans. Alle nieuwe regels maken 
het niet overzichtelijker.  
Voor vragen ben ik daarom altijd 
beschikbaar: borsboom.j@berger-sg.nl

Jeroen Borsboom, 
examensecretaris

London
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Op donderdag 6 september hadden we 
een introductiedag voor 4mavo/vmbo-tl en 
4atheneum. We gingen naar de Hoornse 
Vaart om te klimmen in het klimparcours en 
daarna te zwemmen. Het klimmen was erg 
leuk. eerst kreeg je een soort tuigje aan en 
een helm op en werd je gecontroleerd of je 
goed vast zat. er zijn verschillende niveaus 
en je kon gewoon klimmen op welk niveau 
je wilde. Je moest beginnen bij niveau een 
of twee en daarna mocht je het zelf weten. 
Het was erg leuk en de blaren op je handen 
waren het waard. daarna hadden we een 
tijdje pauze en toen gingen we zwemmen. 
Het zwemmen was erg gezellig. In het begin 
had ik er niet zoveel zin in, maar uiteindelijk 
was het toch een leuke dag.
Jaimy Dol, 
leerling 4atheneum

Brugklaskamp
We zijn met de bSG op brugklaskamp 
geweest. We vertrokken ‘s ochtends heel 
vroeg met de bus. We gingen naar Veld-
hoven! Toen we aankwamen gingen we 
maskers maken voor de maskerade. dat 
deden we in tweetallen. Je mocht eerst zelf 
een patroon uitkiezen. Je moest hem teke-
nen op een keukenrol en vervolgens op je 
hoofd leggen. daarna moest je maatje er 
strookjes gips opleggen die ze net in warm 
water had gedoopt.

Toen we klaar waren met de maskers,  
gingen we klimmen in een klimparcours. 
dat was echt heel gaaf. Toen we klaar  
waren kregen we trek. We aten lekkere 
macaroni. Helaas hadden we geen perso-
neel, dus moesten we zelf het corvee doen.  
‘s Avonds gingen we het bos in voor een 
reflectortocht. We moesten met een 
zaklamp schijnen, en we konden ieder mo-
ment opgeschrikt worden door boeman-
nen. dat was best eng. Na afloop hadden 
we nog een gezellig kampvuur.
de volgende dag hebben we workshops 
gevolgd of we deden sport en spel. en 
toen was het dan eindelijk tijd voor de 
maskerade. er waren zes optredens. de 
winnaar was klas H1e met een coole rap. 
Na afloop was er nog een disco en daarna 
was het bedtijd. de volgende ochtend 
werden we om 7 uur gewekt om naar het 
zwembad te gaan. er waren drie super-
gave glijbanen en twee bubbelbaden om 
lekker in te zitten. en toen was het zover, 
we gingen naar huis. In de bus keken we 
naar Johnny english. Het was ook dit jaar 
weer een fantastisch kamp.
 
Maud Boerrigter en Bo Zonneveld, 
leerlingen 1atheneum

de eerste dag was heel erg spannend, toen 
ik op school aankwam hoorde ik: ‘Oh kijk! 
de brugklassers!’ Waren wij ook zo klein? 
Oh mijn hemel wat waren de andere kinde-
ren toch groot. dat merkte ik eigenlijk pas 
op de gang. Want op het schoolplein was 
het ietsje te druk. 
We moesten naar onze mentor toe, maar 
dat was niet echt makkelijk aangezien we 
door die gang vol pubers moesten. Op de 
basisschool was ik niet zo klein, maar nu 
leek ik net een muisje tussen een paar enor-
me olifanten. mijn vriendin Noortje had een 
idee om alvast voor de deur te gaan staan 
en te vragen of we zo snel mogelijk naar 

binnen mochten, maar helaas pindakaas 
mochten we nog even niet naar binnen. en 
toen ging natuurlijk de bel. We probeerde 
zoveel mogelijk de grote groepen met 
mensen te ontwijken en gingen naar de wc 
(rechts). maar we werden ingesloten door 
een enorme groep olifanten, en alweer dat 
gevoel alsof je een muis was, het leek wel 
alsof je er wel stond maar ze gewoon over 
je heen keken, en dat was ook zo want er 
zijn er wel een paar geweest die met hun 
snufferd tegen mijn rugzak zijn gebotst. Ik 
had dus geen lunch meer. eindelijk ging de 
deur open en onze mentor meneer bakker 
hield alle grote kinderen tegen zodat we 
naar binnen konden. 
In de pauze had ik dus een geplet broodje, 
wat er nog van over was. Ik vond het wel 
fijn om zo op het bruggerplein te zitten,  
het was fijn om toch met wat leeftijdge-
noten te zitten en zo kon je ook eens wat 
vrienden maken. 
Ik vind de bSG een hele leuke school. Ook 
omdat de leraren aardig tegen je doen en 
een beetje begrip voor je hebben hoe je 
je voelt tussen die grote kinderen. meneer 
bakker van wiskunde hielp ons goed om 
een beetje kennis te maken en andere han-
dige dingen. Ik vind het elke dag nog fijn 
om naar school te gaan.

Lidewij, 
leerling 1mavo/vmbo-tl

Introductiedag 4e klassen

De eerste dag van een brugklasser


