
BERICHTENMAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS februari/maart 2013

Graag wens ik u namens alle personeel 
van de berger Scholengemeenschap een 
voorspoedig 2013 toe. 
We zijn alweer een paar weken gevor-
derd in het nieuwe jaar en zitten midden 
in een drukke periode. De bovenbouw 
leerlingen zijn hard aan het werk voor 
hun schoolexamens en ondanks sneeuw, 
gladheid en winterkou slagen zij er 

wonderwel in om op tijd te komen. Ook de andere leerjaren hebben 
deze periode een vol programma. Zo gaan de brugklassen weer 
een diner verzorgen in het Sluisje, zijn er voor de andere leerjaren 
verschillende excursies in het kader van het programma voor aard-
rijkskunde en geschiedenis, projecten voor lichamelijke opvoeding, 
wiskunde, natuurkunde en studie- en beroepenoriëntatie. Zo komen 
we de winter wel door. tegelijkertijd kijken we al vooruit naar het 
nieuwe schooljaar en presenteren we onze school met trots aan 
mogelijk nieuwe leerlingen. We doen dat tijdens de open dag en de 
proeflessen. Ook voor familie en bekenden  van leerlingen die al op 
school zitten is er ruimschoots gelegenheid om de school te bezoe-
ken. Op 28 februari, 1 maart en 2 maart zijn de voorstellingen van 
ons muziektheater.   Op zondag 10 maart is de tentoonstellingsdag 
met onder andere de bekende modeshow. ik hoop u een van deze 
dagen op onze school te mogen verwelkomen.

Met hartelijke groet, Elly Kamminga, rector 

Voorwoord

Agenda
jANUAri/fEBrUAri/MAArT

Tevredenheidonderzoeken
De bSG vindt het belangrijk om de kwaliteit van het onderwijs te 
waarborgen en waar nodig te verbeteren. Om te bepalen wat er 
verbeterd kan worden zijn de mening van leerlingen, ouders en 
personeel belangrijk. Daarom nemen we regelmatig tevredenheidon-
derzoeken af. Dit doen wij in samenwerking met ‘Kwaliteitscholen’. 
Het voordeel hiervan is dat uw antwoorden professioneel en volstrekt 
anoniem verwerkt worden en dat onze gegevens vergeleken worden 
met de landelijke gegevens. Onlangs hebben we de resultaten van 
het tevredenheidonderzoek onder brugklassers binnengekregen. Zij 
beoordelen de school met een 8,95 (landelijk 8,2). u begrijpt dat 
we blij zijn met zo’n score. binnenkort nemen we een tevredenheid-
onderzoek af bij onze leerlingen in het derde leerjaar en krijgen alle 
leerlingen het verzoek onze docenten te beoordelen. Ook zullen we 
weer de tevredenheid van onze ouders peilen. in februari zullen de 
ouders van onze leerlingen in het derde leerjaar hiervoor per  
e-mail een uitnodiging ontvangen. We hopen dat zij even een kwar-
tiertje willen nemen om dit onderzoek in te vullen en ons zo te helpen  
met de waarborging en verbetering van onze kwaliteit.
Elly Kamminga, rector BSG
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 28 jan  start activiteitenweek
 28 jan – 31 jan  rots en Watertraining brugklassen
 28 jan – 1 feb  bSG culinair in restaurant ’t Sluisje brugklassen
 30 jan  proeflessen groep 8
 30 – 31 jan  project fysiek 2e klassen
 30 – 31 jan  geschiedenis excursie 3e klassen
 30 jan  DNa lab 5atheneum
 1 feb  inleveren sectorwerkstuk 4mavo-vmbo-tl
 1 feb  voorbereiding rome excursie 5atheneum
 6 feb  proeflessen groep 8
 8 feb  Open Dag
 11 – 14 feb  40- min rooster ivm rapport vergaderingen
 12 feb  informatieavond ouders 3mavo/vmbo-tl
 13 feb  proeflessen groep 8
 14 feb  brugklasfeest
 15 feb  rapporten uitdelen, herkansing (voor)examenklassen
 16 – 24 feb  voorjaarsvakantie

 28 feb – 2 mrt  voorstellingen muziektheater (foto, zie pagina 2)
 28 feb  presentaties sectorwerkstukken 4 mavo/vmbo-tl
 5 maart  10-minuten gesprekken
 7 maart  10-minuten gesprekken
 10 maart  tentoonstellingsdag
 11 – 15 maart  inschrijvingsweek nieuwe leerlingen
 13 maart  examenuitvoering muziek a6
 14 maart  examenuitvoering muziek t4 en H5
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Op dinsdag 15 januari jl. werd in de grote 
pauze in de aula de cheque overhandigd 
met het totaalbedrag van het sponsorgeld 
dat de brugklaskinderen op 21 december 
bij elkaar gelopen  hebben. De brugklas-
sers hebben op de koude vrijdag voor 
Kerstmis een hardloopparcours van 5 
kilometer in het bergerbos afgelegd. De 
meeste leerlingen liepen twee, een enke-
ling zelfs drie rondes. 

behalve creatievelingen herbergt de berger 
Scholengemeenschap (bSG) ook talenten 
op het gebied van de bètavakken. Dylan 
Keijsper, een leerling uit 4 atheneum, heeft 
in december als lid van het Nederlands 
team deelgenomen aan de internationale 
Jeugd Science Olympiade (iJSO) in teheran 
(iran). Het was de negende keer dat deze 
wereldwijde kenniswedstrijd op het gebied 
van natuurkunde, scheikunde en biologie 
werd georganiseerd. Nederland won zilve-
ren en bronzen medailles.
 
De iJSO is een individuele wedstrijd, ge-
combineerd met een teampracticum voor 
jongeren van 14 en 15. aan de olympiade 
deden 161 leerlingen mee uit 31 landen. 
Nederland neemt jaarlijks deel met zes leer-
lingen, verdeeld over twee teams. Naast 
het wedstrijdaspect kregen de deelnemers 

een uitgebreid cultureel en recreatief 
programma voorgeschoteld. Zo bezochten 
de leerlingen het Saadabad paleis, het mu-
seum voor schone kunsten en de bazaar 
van teheran. Ook was er veel informeel 
contact tussen de deelnemers. Het is uniek 
om aan een dergelijke wedstrijd in iran 
te mogen deelnemen. De verschillen in 
cultuur maakten het tot een onvergetelijke 
belevenis.
 
Het Nederlandse team dat meedeed aan 
de 9e iJSO behaalde drie medailles. De 
prijsuitreiking vond plaats in het imam 
ali Complex en werd verricht door mr. 
Yazdani, vice-president van het ministe-
rie van Onderwijs. inmiddels zijn via de 
Nederlandse scholen alle 14- en 15-jarige 
havo- en vwo-leerlingen uitgenodigd om 
deel te nemen aan de volgende iJSO. De 

Olympische leerling BSG terug uit Iran

voorrondes hiervoor vinden van 3 t/m 9 
april op de scholen plaats. De nationale 
eindronde wordt op 21 juni 2013 gehouden 
op de Hogeschool van arnhem en Nijme-
gen. in december 2013 treedt india op als 
gastland voor de 10e iJSO. in 2014 neemt 
Zuid-Korea het stokje over.

Jaco Mijnheer, 
afdelingsleider atheneum

Sponsorloop en overhandiging cheque
pleun van der Veek uit klas a1Y mocht 
als leerling die het meeste sponsorgeld bij 
elkaar gelopen had de cheque met een to-
taalbedrag van 3776,51 euro overhandigen 
aan de heer Overbeek van Stichting Hope.
De heer Overbeek bedankte alle brugklas-
leerlingen voor hun geweldige inzet voor 
de kansarme kinderen van de hooglandin-
dianen in het andesgebergte van peru. 
Hij benadrukte dat elke opgehaalde cent 
aan onderwijsvoorzieningen van deze kin-
deren wordt besteed. De brugklasleerlin-
gen hebben met hun actie een belangrijke 
bijdrage geleverd aan een betere toekomst 

We zijn hard aan het repeteren. De tijd 
vliegt. We worden al een beetje nerveus. 
maar na de laatste doorloop op zondag 
(echt waar) hebben we er allemaal ver-
trouwen in. Het gaat weer lukken en het 
wordt een hele leuke voorstelling. Over de 
titel wordt hevig gediscussieerd tussen de 
meiden en jongens. Volgens de meiden had 
‘meisjes zijn niks’ net zo goed ‘Jongens zijn 
niks’ kunnen heten, maar goed, schrijver 
roel adam koos voor de eerste. mannen!
De muziektheatervoorstelling gaat over 
de verschillen tussen jongens en meisjes 
die zichtbaar worden als ze in de puberteit 
terecht komen. Ze worden verliefd, kijken 

voor een flink aantal  kinderen van hun eigen 
leeftijd.Via www.stichtinghope.org vindt 
u meer informatie over dit goede doel.
Jaco Mijnheer, afdelingsleider atheneum

anders naar zichzelf en reageren soms op een 
voor henzelf niet verklaarbare manier. Daar-
door ontstaan ongemakkelijke maar vooral 
ook grappige situaties die door de spelers op 
een humoristische manier worden ‘opgelost’. 
eind goed, al goed? We zullen zien...
Regie: Leoni van Veen, 
Regieassistent Lars Druijven
Muziek: Anke Besseling, Peter de Vries  
en Stuart Kerkhof
Speeldata: do. 28 feb, vrij. 1 mrt en za. 2 mrt
Aanvang 20.00 uur in de aula van de BSG
Entree: 5 euro. Kaarten zijn te bestellen via  
vries.p@berger-sg.nl 
Peter de Vries, docent muziek

Muziektheater 2013 ‘Meisjes zijn Niks’
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Hi there! mijn naam is emile Gronsfelt, ik 
ben docent LO en ik neem de lessen waar 
van een tweetal collega’s. ik heb mijn 
opleiding gevolgd aan de academie voor 
Lichamelijke Opvoeding te amsterdam. 

met werkervaring op onder andere het 
pCC is het mij duidelijk geworden dat dit 
werk voor mij veel voldoening en plezier 
geeft. Het sociale aspect staat bij mij in een 
hoog vaandel. Naast motorische ontwik-
keling hecht ik hier veel waarde aan. Sport 
op school betekent voor mij niet alleen 
(gezond) bewegen maar ook een groot 
stuk ontwikkeling op sociaal en emotioneel 
gebied. Veiligheid, structuur, intensiteit 
en plezier zijn mijn pijlers die ik iedere les 
probeer te realiseren. Heeft u vragen of 
opmerkingen? Stel ze gerust! 

*** NiEUw  pErsONEEL  ***

Nog even voorstellen: sinds het begin van 
dit schooljaar werk ik met plezier fulltime op 
de bSG als docente engels en Duits. ik geef 
aan negen verschillende klassen les, van 
brugklas t/m Havo 4 en mijn eigen mentor-
klas: t2a. ik heb op diverse scholen gewerkt, 
o.a. in amsterdam, Lelystad, de achterhoek, 
Londen, bergen (Vrije School) en 11 jaar in 
alkmaar op het Jan arentsz . bijna altijd heb 
ik zowel engels als Duits  gegeven. maar  
ik heb ook frans en Duits aan engelse mid-
delbare scholieren gegeven en Nederlands 
aan engelse studenten. De liefde voor beide 
talen komt voort uit het verleden, we heb-
ben vroeger thuis geruime tijd in Zwitserland 
doorgebracht en ik heb zelf na mijn studie 5 
jaar in Londen gewoond en gewerkt. reizen 
vind ik nog steeds leuk, zou graag met man 
ronald en dochter britt bijvoorbeeld door  
Zuid-afrika willen trekken maar dichterbij 
is italië onze favoriet. mooi weer, prachtig 
land, fantastische taal en heerlijk cappuc-
cino!  en in eigen land gaan we vaak naar 
texel of Zuid Limburg en in het weekend 
naar het strand of duinen en winkelen in 
alkmaar of Haarlem. De bSG vind ik een 
fijne, kleine school met veel persoonlijke 
aandacht voor de leerlingen en hun talen-
ten. en het is zeker geen straf om te mogen 
werken op zo’n prachtige locatie!  

Linda Martens Emile Gronsfelt

Op maandag 3 december 2012  
kwam voor de tweede maal de  
ouderklankbordgroep van de bSG 
bijeen. er waren 21 ouders en het werd 
een geanimeerde bijeenkomst. 
Onderwerpen die aan bod kwamen 
waren:

–  Communicatie met de ouders   
Ouders geven aan heel tevreden te 
zijn. magister geeft goede informatie 
en de ouders ervaren het personeel 
van te school als zeer benaderbaar. 
De informatieavonden bij de start van 
het schooljaar, de website, e-mails en 
nieuwsbrief worden gewaardeerd en 
ook de column in het bergens Nieuws-
blad. met elkaar zijn er nog wat tips 
geformuleerd om het een en ander 
nog beter te laten verlopen.

–   Oudervertegenwoordiging Mr 
De voordracht van de heren Zoon en 
van Lijnschoten wordt overgenomen.

–  Beleid rond mobieltjes in de school 
Ouders geven aan een beleid dat mo-
bieltjes aan banden legt van harte toe 
te juichen. men merkt dat veel kin-
deren ‘verslaafd’ zijn aan hun mobiel. 
Overigens is het beleid op de meeste 
scholen veel strenger dan op de bSG. 
in februari legt de schoolleiding een 
voorstel voor aan de mr.

–  Ouderbijdrage 
Ouders geven als advies goed te kij-
ken naar het proces van inning en de 
communicatie: veel mensen zijn zich er 
niet van bewust dat er twee delen zijn. 
Dit nemen we mee voor volgend jaar.

Voorts is er gesproken over tevreden-
heidsonderzoeken, project poëzie in de 
branding en zijn er afspraken gemaakt 
voor het vervolg.

Elly Kamminga,  
rector

Ouderklankbordgroep 
3 december 2012

‘Ontwikkeling 
op sociaal 
en emotioneel 
gebied’
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De sectie Duits werkt sinds dit schooljaar 
samen met het Goethe-institut te amster-
dam op het gebied van taalcertificaten 
volgens het europees referentiekader. Ge-
integreerd in de lessen wordt gewerkt aan 
taalvaardigheid die leerlingen voorbereidt op 
de taalcertificaten op verschillende niveaus. 
Zelfs in de onderbouw is het nu mogelijk 
om het vak Duits af te sluiten met een 
Goethe-certificaat. De docenten Duits zijn 
hiervoor door het Goethe-institut opgeleid 
en gecertificeerd.

Het Goethe-certificaat is een waardevolle 
aanvulling op het cv van de leerlingen, om-
dat het zijn geldigheid behoudt. De niveaus 
zijn internationaal afgesproken en worden 
overal erkend. afhankelijk van het behaalde 
niveau en de toelatingseisen is dit taalcerti-
ficaat noodzakelijk voor de toelating tot een 
studie aan een Duitstalige hogeschool en/of 
universiteit. Steeds meer studenten overwe-
gen om (een deel van) hun studie of later 
de masterfase in het buitenland te volgen; 
in dat geval is dit certificaat een vereiste. 
maar ook op de arbeidsmarkt is het objectief 
aantoonbaar maken van taalkennis steeds 

belangrijker. recentelijk stond er in de krant 
een artikel van minister timmermans, die het 
belang van een goede kennis van de Duitse 
taal benadrukte.

Op 1 en 4 maart zullen de leerlingen uit leer-
jaar 3 van het atheneum hun erK-examen 

‘a2 fit in Deutsch’ afleggen. Dit gebeurt in 
samenwerking met het Goethe-institut in 
amsterdam. Op de eerste datum zullen de 
onderdelen lezen, luisteren en schrijven, die 
elk 30 minuten zullen duren, worden ge-
toetst. Deze worden door de gecertificeerde 
docenten van de bSG nagekeken en daarna 
verstuurd naar het Goethe-institut voor de 
tweede correctie. Op de tweede dag zullen 
de leerlingen in duo’s het onderdeel spreek-
vaardigheid afleggen. Deze toets wordt door 
een docent van het Goethe-institut samen 
met de eigen vakdocent afgenomen. Dit 
examen duurt ongeveer 15 minuten. 
Ongeveer vier tot zes weken later zullen de 
leerlingen de uitslag horen en kunnen de 
certificaten op a2-niveau worden uitge-
reikt. We willen de leerlingen die Duits in de 
bovenbouw hebben gekozen in atheneum 5 
voorbereiden op het certificaat b2, dat toe-

gang biedt tot een Duitstalige hogeschool 
en/of universiteit. 

tot slot rest ons alle leerlingen heel veel 
succes toe te wensen bij de voorbereiding en 
het afleggen van het examen. 

Mira Strijbis,  
docent Duits

Samenwerking met Goethe-Institut 
voor 3 atheneum

Vrijdagmiddag 30 november waren de 
klassen 2 mavo/vmbo-tl aanwezig bij het 
project ‘Wonen, de spil waar alles omdraait’. 
Het woonproject wordt jaarlijks door espeq 
georganiseerd en laat leerlingen kennisma-
ken met beroepen in de bouw. Zo hebben 
de leerlingen een stuk van een riolering 
aangelegd, zijn er dakpannen gestapeld, is er 
een stukje tuinpad gestraat en werd er een 
deel van een muurtje gemetseld. 

Op de foto is te zien hoe mathijs edses (klas 
2b) met haast professionele slag zijn bak-
steen heeft neergelegd op de zojuist aan-
gebrachte specie. Vakkundig ‘snijdt’’ hij met 
zijn troffel het overige cement weg. Hoewel 
hij op de theoretische leerweg zit, is hij dus 
ook van alle andere (bouw)markten thuis!

Judith Strijbis, decaan mavo/vmbo-tl

Espeq in 
Heerhugowaard
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De kerstvakantie is een zeer welkome 
onderbreking in het leven van een brug-
klasser. Het andere ritme op de middelbare 
school, nieuwe klasgenoten, huiswerk, de 
eerste cijfers, plannen en organiseren vragen 
energie. twee weken los van school, on-
dergedompeld zijn in het familieleven rond 
kerst en Nieuwjaar zijn nodig om weer fris 
van start te gaan in januari. De brugklassers 

zijn na de kerstvakantie echte leerlingen 
van de bSG geworden. Zelfverzekerd lopen 
de leerlingen door de school. De tweede 
helft van het schooljaar dient zich aan. Dat 
betekent voor de rest van de school een 
voorbereiding op de wervingsactiviteiten 
voor nieuwe brugklassers. De start van de 
tweede helft van het schooljaar staat vol 
activiteiten om ouders en leerlingen van 

De tweede helft

groep 8 het verhaal van de bSG te vertellen. 
We laten onze school weer in een nieuwe 
ronde zien. Wat hebben we te bieden, hoe 
gaan we hier met elkaar om? Wat maakt de 
bSG een mooie plek om goede resultaten 
te halen en een fijne schooltijd te hebben? 
We vertellen het graag aan een ieder die het 
wil horen op onze Open Dag op 8 februari 
en de tentoonstellingsdag op 10 maart. De 
informatieavonden voor ouders van groep 
8 op 15 en 17 januari waren druk bezocht, 
zo’n 500 ouders hebben zich laten informe-
ren over de bSG, Komende weken volgen de 
proeflessen, leerlingen van groep 8 komen 
met hun klas of individueel drie lessen op de 
bSG volgen. Dit zijn hoogtepunten in onze 
collegiale samenwerking. Vakdocenten vin-
den het geweldig om kennis te maken met 
toekomstige brugklassers en ze mee te ne-
men in de manier waarop ze lesgeven. We 
werken nog nauw samen met de huidige 
bruggers, maar kunnen tegelijkertijd zeer 
enthousiast worden van de ontmoetingen 
met toekomstige leerlingen en hun ouders. 
De nieuwsgierige en onderzoekende blikken 
van leerlingen van groep 8 die voorzichtig 
de school binnenlopen blijven onbetaalbaar!

Renate IJpelaan, 
afdelingsleider brugklassen
 

Zondag 10 februari komt Lieke Zwijsen een 
masterclass geven aan leerlingen van de 
bSG. Lieke maakt zelf schilderijen van jonge 
vrouwen. Deze vrouwen zijn onbevangen 
en zorgeloos, maar ook kwetsbaar, eenzaam 
of onzeker. De meisjes staan er stuntelig bij, 
ze springen, dansen, leunen, kijken, dromen, 
wachten of verleiden. Verlegen met hun 
hoofd naar beneden of uitdagend met hun 
schouders naar achter. Hun houding vertelt 
een verhaal.

De schilderijen die Lieke maakt zijn lang 
en variëren van formaat. De kleinste is één 
meter, de langste vijf meter. De figuren 
maakt zij op behangpapier en alhoewel het 
onderwerp telkens hetzelfde is, is de aanpak, 
de materiaalkeuze en het formaat iedere 
keer anders. materialen die zij gebruikt zijn 
acrylverf, Japanse inkt, viltstift, stof of papier, 
met en zonder print. tijdens de masterclass 

zal Lieke laten zien hoe je zo’n bijzonder 
schilderij kunt maken en gaan de leerlingen 
zelf aan de slag met verf, kwast, papier en 
andere materialen.
en het onderwerp…?
Dat zijn ze zelf! De schilderijen die gemaakt 
worden, zullen te zien zijn op de tentoon-
stellingsdag en daarna hangen deze nog een 
tijdje in school.

Wegens enorme belangstelling wordt er  
een extra masterclass georganiseerd. 
Deze zal zijn op zijn op zondag 17 februari. 
er zijn nog 5 plekken beschikbaar.
tijd: 10.00 – 16.00 
Kosten: € 12,50 p.p. incl. materialen,  
lunch, drinken, etc.  

Aanmelden kan vóór 2 februari  
bij mevrouw Maijers: 
maijers.l@berger-sg.nl

Kunstenares Lieke Zwijsen 
geeft masterclass


