
BERICHTENMAVO/VMBO-TL • HAVO • ATHENEUM

INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS januari/februari 2014

Graag wens ik u namens alle personeel 
van de berger Scholengemeenschap een 
voorspoedig en gezond 2014 toe. 

We beginnen het nieuwe kalenderjaar 
met een personele wissel: mevrouw 
e. Dekker, docent nederlands, heeft 
afscheid van ons genomen. Wij danken 
haar voor haar inzet de afgelopen jaren. 

We zijn blij dat we de heer e. van Kuppevelt hebben kunnen aan-
stellen om haar te vervangen. Wij wensen hem veel succes op de 
bSG. elders in deze berichten zal hij zich aan u voorstellen.

Het nieuwe jaar start met een drukke periode: de schoolexamens 
komen er aan met onder andere de Cito luistertoetsen voor de mo-
derne vreemde talen en het landelijke rekenexamen. Ook is er weer 
een leerzame activiteitenweek gepland met verschillende projecten. 
Tegelijkertijd blikken we in deze periode vooruit naar het nieuwe 
schooljaar en presenteren we onze school met trots aan mogelijk 
nieuwe leerlingen. We doen dat tijdens de open dag van 7 februari 
en de proeflessen.

Ook voor familie en bekenden van leerlingen die al op school zitten 
is er ruimschoots gelegenheid om de school te bezoeken. Op 30  
en 31 januari en 1 februari zijn de voorstellingen van ons muziek-
theater. Op zondag 16 maart is de Tentoonstellingsdag met onder 
andere de modeshow. ik hoop u een van deze dagen op onze 
school te mogen verwelkomen.

Met hartelijke groet,
Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda
jAN/fEB/MrT

 9 t/m 15 jan Toetsweek 2
 14 jan  Opening gymzalen
 16 jan informatieavond ouders groep 8
 16 t/m 24 jan restaurantweek ’t Sluisje brugklassen
 20 t/m 24 jan  Cito luistertoetsen examenklassen
 20 t/m 24 jan  activiteitenweek
 27 jan  eerste dag periode 3
 29 jan  Proeflessen groep 8
 30 jan t/m 1 feb  uitvoering muziektheater
 30 jan t/m 4 feb  Verkort rooster
 5 feb  Herkansing Se toetsen examenklassen
 30 jan t/m 6 feb  intekenen 10- minuten gesprekken
 7 feb  Open Dag 15.30-20.30 uur
 10 feb  roosters 10-minutengesprekken bekend
 13 feb  10-minutengesprekken ’s avonds
 18 feb  10-minutengesprekken ’s middags
 20 feb  informatiemiddag T2 over voorsectorkeuze
 24 t/m 28 feb  Voorjaarsvakantie
 6 maart  Ouderavond doorstroom 4mavo naar 4havo
 13 maart  Presentaties sectorwerkstukken ’s avonds
 16 maart  Tentoonstellingsdag
 17 t/m 21 maart  inschrijvingsweek nieuwe leerlingen
 24 maart  Ouderklankbordgroep

Aanmoedigingsprijs
Zaterdag 9 november was voor wiskundedocent mevrouw 
ruijgrok een dag die zij niet snel zal vergeten. Op die dag kreeg  
zij in Veenendaal de aanmoedigingsprijs voor de beste wiskunde-
lio van het cursusjaar 2012-2013 uitgereikt. Deze prijs is ingesteld 
door de nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en wordt 
uitgereikt aan die lio (leraar in opleiding) die zich in haar of zijn af-
studeerscriptie onderscheiden heeft van alle andere afstudeerders.  

De lerarenopleiders vonden de scriptie van mevrouw ruigrok  
de beste van dit afgelopen studiejaar. Zij zelf was aangenaam ver-
rast en blij met het kunstwerk van rinus roelofs dat haar als prijs 
werd uitgereikt.

Nancy Romp, afdelingsleider havo
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Vernieuwde gymzalen
“Welkom in de vernieuwde gymzalen”, zo luidt de tekst op de uit-
nodiging voor de feestelijke en sportieve opening van de gymzalen. 
na de zomervakantie was het nog een kleine chaos bij ons in de 
gymzalen. De verbouwing was nog volop aan de gang. nu echter is 
het een heel ander verhaal. We hebben twee prachtige, vernieuwde 
gymzalen gekregen. en keurige kleedruimtes met zeer nette sanitaire 
faciliteiten. De plafonds zijn helemaal nieuw, nieuwe kozijnen en op 
veel plekken is een frisse lik verf aangebracht. Kortom, we kunnen 
weer 30 jaar voort.  

Sandra Natzijl, docent lichamelijke opvoeding
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ai! Piraat van de berg (docent biologie) 
heette ons welkom bij frats. Veel mensen 
hadden zich die middag helemaal opge-
maakt en de haren in de krullen, maar 
sommigen zagen er vreselijk eng uit met 
hun ontplofte haren en bloedrode lippen. 
De sfeer was gespannen. We stonden voor 
een dichte deur, er stonden een monnik 
en een clown bij de deur. We werden aan 
het schrikken gemaakt door een iT-achtige 
clown. Toen ging de deur open. De hele zaal 
was versierd in het thema ‘Halloween’.
een skelet, spinnenwebben etc., maar het 
engste waren de leraren, daar liepen som-
mige leerlingen met een boogje omheen. 
Soms zaten de monsterlijke leraren achter je 
aan en veel meiden renden gillend weg! na 
een half uurtje ging iedereen echt los op de 
muziek die gedraaid werd door de Dj’s. De 
mensen waren bijna allemaal eng gekleed, 
maar dat was natuurlijk de dresscode.
Het was een ‘bloed’ leuke avond!

Charlotte Bende en Tara Duijm,
leerlingen 2 atheneum

Halloweenparty

BSG Muziektheater

Gras kan altijd  
groener
De eerste mensen in het paradijs, een God 
en een Slang. Zij zijn de centrale figuren 
waar het in het stuk om draait. Maar dan 
in veelvoud  Waren er volgens de overle-
vering één adam en één eva; hier zijn het 
er acht. er zijn drie goden en maar liefst 
zes slangen  de verleiding wordt zo wel 
heel erg groot. De eerste mensen worden 
geconfronteerd met het nog onbekende 
paradijs.  Ze zijn nog jong, weten niet 
beter en moeten leven volgens een soort 
draaiboek. Geduld is een vereiste, maar 
kunnen deze jongeren dit geduld wel 
opbrengen? als er een ontdekking wordt 
gedaan, wordt het geduld erg op de proef 
gesteld.
 
regie: Leoni van Veen
Muziek: anke besseling en Peter de Vries
bewerking: Leoni van Veen 
Gebaseerd op het stuk “Orde van de dag” 
van alexander Peterhans

Speeldata: 30, 31 jan en 1 feb 2014
aanvang: 20:00 uur
Prijs: € 5,-
Locatie: aula van de bSG
Kaarten reserveren via vries.p@berger-sg.nl
of verkrijgbaar tijdens de kaartverkoop in 
de aula.

De BSG leest  
‘Erik, of het klein  
insectenboek’ 
Leerlingen van 4 havo en 4 atheneum gin-
gen begin november onder begeleiding van 
mevrouw Dekker en mevrouw jonker naar 
de bibliotheek in bergen. Hier vond de offi-
ciële opening plaats van de jaarlijks terugke-
rende landelijke campagne ‘nederland leest’ 
door de burgemeester van bergen, mevrouw 
Hafkamp. Tijdens deze campagne wordt 
‘heel nederland’ uitgenodigd met elkaar in 
discussie te gaan over een bepaald boek. 
Dit jaar is het bekende boek van Godfried 
bomans: ‘erik, of het klein insectenboek’ 
aan de beurt. De leerlingen werden hartelijk 
ontvangen door de medewerkers van de 
bibliotheek en kregen allemaal het boek ‘erik 
of het klein insectenboek’ cadeau.  
Elze Dekker en Hélène Jonker, 
docenten Nederlands

KidsRights
Dinsdag 24 september jl. keerde oud-leer-
ling Twan van Steenhoven, nu beter bekend 
als helft van het succesvolle duo The Op-
posites, terug naar de bSG. Tien jaar geleden 
haalde hij zijn atheneumdiploma aan onze 
school. Twan bezocht op zijn eigen verzoek 
de bSG om een interview te filmen voor Kids 

rights, de kinderrechtenorganisatie waar hij 
zich aan verbonden heeft. Het filmpje staat 
inmiddels op Youtube en is al meer dan 
6000 keer bekeken. Klik hier om te zien hoe 
Twan terugkijkt op zijn tijd op de bSG, met 
welke docenten hij een goede band had en 
waarom hij zich inzet voor Kidsrights. 

bekijk de video op YouTube

Kerstviering  
bovenbouw
Het begint een fijne traditie te worden; de 
kerstbrunch van de bovenbouwleerlingen 
van de bSG. na het uitermate succesvol 
verlopen gala op donderdagavond in de 
aula van de bSG, werd op vrijdagochtend in 
diezelfde aula (‘s nachts opgeruimd waar-
voor hulde aan de collega’s) gegeten, naar 
muziek geluisterd en de afgelopen nacht 
besproken. Het is elk jaar weer hartver-
warmend om te zien hoe veel leerlingen 
prachtig uitgedost allerlei lekkers te eten en 
te drinken meenemen en er een gezellige 
ochtend van maken. Daarna brak natuurlijk 
die langverwachte kerstvakantie aan die 
voor veel van deze leerlingen in het teken 
stond van de schoolexamens. Ze gingen dus 
leren en aan hun profielwerkstuk werken.... 
en een beetje uitrusten en feesten natuurlijk, 
dat hoort erbij. 
Thijs Oudshoorn, lid Kerstcommissie

http://www.youtube.com/watch?v=fv7X1WgyXyU
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Donderdag 19 december startte de bSG  
met een nieuwe jaarlijkse traditie, het 
KerSTGaLa. Het woord gala heeft direct 
in 2014 een nieuwe betekenis gekregen, 
te weten “geweldig aangeklede leerlingen 
aanwezig”. De organisatie wil via deze weg 
alle leerlingen, ouders en verzorgers enorm 
bedanken voor jullie geweldige inzet. Het 
enthousiasme was groot, de stemming uit-
bundig en de kleding prachtig. 

Mooie overhemden werden afgewisseld met 
prachtige jurken en smokings. De dames 
maakten het feest compleet met enorme 
hakken en zeer regelmatig stapten heuse 
lakschoenen ons schoolgebouw binnen.

Menig kaptafel is op 19 december getest en 
de strijkbouten hebben overuren gedraaid 
op donderdag in bergen en omstreken. als 
klapstuk van de avond daalden 1500 bal-

Kerstgala 2013
lonnen neer in onze gezellige aula. Het feest 
is mogelijk gemaakt door de inzet van alle 
medewerkers van de bSG. We hebben er 
enorm van genoten en hopen jullie vol-
gende jaar in nog grotere getalen te mogen 
verwelkomen. 
Laat de zomer maar komen, maar we heb-
ben nu al zin in kerst…

De feestcommissie
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Drie dagen na een enorme storm, trekken 
we met de brugklassen het bergerbos in. 
alle afgevallen bladeren en takken leveren 
gelukkig een dikke strooisellaag op en dat is 
nu net iets waar we de leerlingen van alles 
over willen leren. bij het project doen we 
de biologieles buiten. na theorielessen over 
bladval, afbraak en rotting gaan we nu zelf 
met de vingers de bodem in. We onder-
scheiden de strooisellaag en de humuslaag 
en bestuderen hoe een zwamvlok zich door 
een stuk schors heen vreet. Ondertussen 
zien we kikkertjes, opereren galappels en tel-
len talloze buikzwammetjes. De natuurwan-

deling eindigt bij het open duingebied, waar 
we onder leiding van PWn-boswachters 
helpen met het uittrekken en wegspitten 
van snel opgroeiende boompjes. De bos-
wachters leggen uit dat de variatie van open 
duingebied naast het dichtere bergerbos de 
natuur interessanter maakt. De leerlingen 
bouwen takkenwallen van de boompjes-buit 
zodat kleine dieren hier een beschutte plek 
hebben. eén leerling verdiept zich nog even 
in een zojuist ontdekt konijnenhol en dan 
wandelen we weer naar school.

Loes de Reus, docent biologie

Les in poëzie!
Op vrijdag 22 november kwam er een 
dichter in de nederlandse les van T4b. Deze 
examenklas mavo/vmbo-tl is op dit moment 
bezig met allerlei vormen van de poëzie 
en wat is er dan leerzamer om een dichter 
daarvoor uit te nodigen? arij van der Vliet, 
onze bergense dorpsdichter, kwam met een 
aantal poëziebundels en attributen het lokaal 
binnen. Hij begon te vertellen en door zijn 
rustige en verbeeldende manier van praten 
hield hij de leerlingen 30 minuten geboeid. 
De les werd afgesloten met een kleine 
workshop waarbij de leerlingen uitgenodigd 
werden om te reageren op de volgende 
woorden ‘’ik zie, ik zie wat jij…..”aan het 
einde van de les kregen alle 21 leerlingen 
nog een aandenken; een prachtig handge-
schreven gedicht van arij. Het was een hele 
inspirerende les!

Judith Strijbis, docent Nederlands

We stapten na paspoortcontrole in de bus 
om af te reizen naar Londen. Hier ontmoet-
ten wij onze gastgezinnen, wat natuurlijk 
wel spannend was. Dinsdag verzamelde 
iedereen op Harrow & Wealdstone metro-
station en kwamen wij voor het eerst in aan-
raking met de Londense metro. een typisch 
engels staaltje: de metro rijdt links. Daarna 
werden we verwacht bij de Globe Theatre, 
voor een demonstratie van het vechten in 
Shakespeare’s stukken. Ook een rondleiding 
door de reconstructie van het eeuwenoude 
theater stond op het programma. 
Woensdag gingen we naar het centrum, 
naar The Londen eye. Van boven had je uit-
zicht over heel Londen. natuurlijk zijn daar 
dan ook een hoop foto’s genomen. Hierna 
stapten wij in de metro naar Camden Town. 
Hier was een grote markt met de meest 
rare, maar ook doodnormale spulletjes. Dat 

was grappig om te zien, alleen waren de 
verkopers wel irritant, ze probeerden je de 
winkel in te halen enzo. in het Dominion 
Theatre gingen we de musical ‘We will rock 
you!’ kijken, over het terugvinden van de 
uitgestorven rockmuziek. ik vond het een 
leuke musical, hij kwam alleen wel een 
beetje langzaam op gang. 
Donderdag hadden we als reisbestemming 
de Tower bridge. Met de boot zijn we over 
de Theems langs de big ben en de Tower of 
Londen gevaren. Vervolgens naar Downing 
Street 10. Voor het huis van de Prime Mi-
nister stonden leraren te demonstreren voor 
hogere salarissen. aan het einde van de dag 
de bSG-party! Vrijdag reed de bus naar Do-
ver vanwaar wij de boot naar Calais namen. 
ik vond deze week in Londen hartstikke leuk. 

Jelle van Buuren, leerling 4 havo

Londenexcursie

Biologie: Bergerbosproject Herfst
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Op dinsdag 12 november hebben 16 leerlin-
gen van 3 en 4 mavo/vmbo-tl met interesse 
voor de sector techniek een bezoek gebracht 
aan Tata Steel in Velsen-noord. De dag was 
zeer afwisselend ingericht. na de ontvangst 
kregen de leerlingen een kort filmpje te zien 
over het bedrijf Tata Steel .. Daarna waren 
er drie filmpjes te zien van leerlingen die een 
opleiding volgden op de bedrijvenschool van 
deze multinational.  

Espeq
De klassen T2a en T2b van de bSG gingen 
woensdag 27 november naar espeq in Heer-
hugowaard. espeq is een opleidingscentrum 
waar je kunt leren voor allerlei beroepen 
in de bouw. Om kwart over 8 moesten we 
verzamelen bij het Hertenkamp in bergen. 

We gingen met z’n allen in een bus naar 
Heerhugowaard. Toen we daar aankwamen 
moesten we gaan zitten in een ruimte en 
daar werd een filmpje gedraaid van wat ze 
allemaal doen bij espeq. na de film werd 
verteld wat we gingen doen. er werd verteld 
dat we dakpannen gingen leggen, metselen, 
stoeptegels neerleggen en buizen aan elkaar 
gingen maken. Het PCC bergen was er ook 
die ochtend. 

We werden in groepjes verdeeld en kregen 
allemaal een gekleurde sticker opgeplakt. 
Mijn groepje mocht als eerst stoeptegels 
gaan leggen. even later klonk er een bel en 
dan mocht je met je groepje naar een ander 
onderdeel. Op de foto zie je dat we pijp-
leidingen aan elkaar moesten draaien. Ook 
mochten we  een eigen badkamer inrichten. 
Toen we alle onderdelen hadden gedaan gin-
gen we weer met de bus terug naar school. 
Daar hadden we nog een uurtje les en toen 
mochten we naar huis. Het was echt heel 

Tata Steel
Het bleef niet bij kijken, er moest worden 
‘gewerkt’. Onze leerlingen doorliepen drie 
workshops die gerelateerd waren aan de 
opleidingen procestechniek, werktuigbouw 
en elektrotechniek. Telkens moesten er 
kleine opdrachten binnen een bepaalde tijd 
worden gedaan en dat deden ze erg goed!   
’s Middags hadden we een rondleiding over 
een deel van het terrein van Tata Steel. Zo 
bezochten we de imposante fabriek waar 
dikke platen staal onder zeer hoge tempera-
turen worden gewalst en ingerold. Daarna 
naar de hal van Dompelen en Verzinken 
waar de gewalste platen een beschermlaagje 
krijgen aangebracht. Om 14.30 uur terug 
naar de ontvangstruimte voor een evaluatie 
en een certificaat als bewijs van deelname.  
Het was zeer indrukkende kennismaking 
met het bedrijf Tata Steel en zijn opleidingen.  

Judith Strijbis, 
decaan mavo/vmbo-tl

Het brugklaskamp in Veldhoven was één 
groot feest! Hieronder een paar hoogtepun-
ten. De eerste opdracht voor de leerlingen 
was een gigantisch klimparcours. De een 
giert al snel aan de kabelbaan over je hoofd, 
de ander rondt verbeten een parcours af, 
luid aangemoedigd door een veilig op de 
grond staande mentor. Van het avondeten 
blijft maar weinig over; altijd een goed 
teken. en als de afwas eindelijk klaar is, start 
de super enge reflectortocht. bij de ‘poort 
van de hel’ starten we op en meteen hangen 
er leerlingen aan je armen op zoek naar 
veiligheid. De voorste zaklamp gericht op re-
flectoren en de achterste op de grond, tegen 
struikelpartijen en modderpoelen, hopen we 
door stil te zijn de boemannen te ontwijken, 
maar dat is tevergeefs... na een hoop gegil 
en een korte peptalk gaat de groep verder 
en komen we dolblij uit het donkere bos, om 
bij het kampvuur middels vrolijke liederen de 
laatste restjes angst kwijt te raken.

Op dag twee kunnen leerlingen zich uitleven 
in een workshop. als mentor val je van de 
ene verbazing in de andere: er zijn cartoon-, 
musical- en toneeltalenten. anderen zie je 
heel professioneel aan de computer samplen 
of een spel ontwerpen. ‘s avonds zien we 
optredens van de klassen die hun maske-
rade-act opvoeren. Dat klas 1X wint maakt 
niet uit, want iedereen was echt goed! 
Daarna lekker de dansvloer op, bezwete 
blije koppies op het podium of in hossende 
groepen en één vraagt zelfs zijn mentor ten 
dans. 

De laatste dag staat in het teken van inpak-
ken en opruimen. nog even lekker schoon-
spoelen en doorbubbelen in het zwembad 
en dan terug naar bergen, waar we moe 
maar voldaan aankomen.

Loes de Reus, brugklasmentor 

Brugklaskamp

leuk om naar espeq te gaan. ik hoop dat  
we zeker nog een keertje gaan. 

Annemijn Hoogervorst, 
leerling 2 mavo/vmbo-tl



Mijn naam is Bernadette  
Versnel-Schmidt, ik ben  
getrouwd en woon in Heiloo. 
ik ben moeder van 3 kinderen, 
waarvan de oudste 2 inmiddels 
al de deur uit zijn. ik heb gestu-
deerd aan inholland en toen de 
kinderen klein waren, heb ik veel 
vertaalwerkzaamheden gedaan 
vanuit huis. 
in 2011, toen mijn zoon Olivier 
nog hier op school zat, ben ik 
gaan werken bij de Hubs, de 
huiswerkbegeleiding van de bSG. 
begin dit schooljaar werd ik be-
naderd door afdelingsleider me-
vrouw ijpelaan, met het verzoek 
of ik mevr. Hendriksen, docente 
frans, zou willen vervangen ge-
durende haar zwangerschapsver-
lof. ik geef nu les aan de 2e klas 
en vanaf periode 3 begin ik ook 
met een brugklas. Wat ik als fijn 
aan de bSG ervaar is de klein-
schaligheid van de school.  Het 
contact met allemaal behulpza-
me collega’s maakt het plezierig 
om hier te werken. uiteindelijk 
functioneert een school het best, 
als het geleid wordt door een 
sterk en warm team.

Mijn naam is Eddy van Kup-
pevelt, ik ben 23 jaar jong en 
woon in amsterdam. na het 
behalen van mijn middelbare 
schooldiploma heb ik voorgoed 
het brabantse land achter me 
gelaten, om in Leiden mijn 
ba nederlands (specialisatie: 
taalkunde) en in utrecht mijn 
Ma (specialisatie: educatie en 
communicatie) te behalen. 

ik ben een jonge docent, met 
een kritische en onderzoeksmati-
ge houding. ik kijk ernaar uit de 
leerlingen te kunnen enthousi-
asmeren, motiveren en begelei-
den, ze naast vaardigheden ook 
iets bij te kunnen brengen over 
de neerlandistiek, het wat mij 
betreft mooiste schoolvak.

*** NiEUw  pErSONEEL  ***
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Op maandag 25 november was de ouderklankbord-
groep voor de tweede maal dit jaar bijeen. 
belangrijkste thema’s waren:

naar aanleiding van de vorige bijeenkomst is er con-
tact geweest met iemand die een avond kan verzor-
gen over sociale media. De schoolleiding wil volgend 
schooljaar met de brugklassen een project rond dit 
thema doen en daaraan gekoppeld een ouderavond 
organiseren waar we haar expertise willen inzetten. 
De ouderklankbordgroep geeft aan dit een goed idee 
te vinden. Men dringt er wel op aan om ook een 
open ouderavond voor alle ouders te organiseren, 
zodat ook ouders van hogere klassen gelegenheid 
hebben om de avond te bezoeken. Het is een thema 
dat sterk leeft.

Hoofdthema van de avond is passend Onderwijs. 
Paula Klaver, de orthopedagoog die aan de school is 
verbonden, geeft een presentatie over dit onderwerp. 
Centraal staat de betekenis van Passend Onderwijs 
voor alle leerlingen en hoe de bSG hiermee omgaat. 
in de presentatie wordt onder andere toegelicht om 
welke leerlingen het gaat, hoe we omgaan met de 
professionalisering van het personeel, het informeren 
klasgenoten over zorgleerlingen, de relatie van de 
bSG met het samenwerkingsverband noord Kenne-
merland.

Ouderbijdrage. er ligt het voorstel om het systeem 
van de vrijwillige ouderbijdrage eenvoudiger te maken 
door in plaats van twee bedragen één bedrag van 
€165 te vragen, omdat nu het tweede deel vaak niet 
betaald wordt. Omdat de school niet apart een bijdra-
ge aan excursies of andere bijzondere activiteiten wil 
vragen, is het geld hard nodig. Ouders geven aan dat 
het waarschijnlijk geen onwil is om te betalen, maar 
dat zij het innen via iddink onoverzichtelijk vinden. 
eén bedrag maakt het overzichtelijker. Het onderwerp 
wordt verder besproken in de Mr. De wijze van innen 
zullen we meenemen in de discussie. 

De volgende bijeenkomst van de ouderklankbord-
groep is gepland op maandag 24 maart om 19.30 uur. 
We zullen dan met elkaar kijken naar de onderwerpen 
voor het nieuwe schoolplan van de bSG waarin de 
beleidsontwikkeling voor de komende vier jaar wordt 
beschreven. 
als u belangstelling hebt om te komen kunt u zich 
aanmelden via info@berger-sg.nl. 

Elly Kamminga, rector

Ouderklankbordgroep 
25 november 2013






