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geachte ouders,

Na een lang schooljaar staat de zomer-
vakantie weer voor de deur. We kijken 
terug op een goed schooljaar. Er is door 
alle leerlingen en personeel hard gewerkt 
aan goede resultaten en mooie werkstuk-
ken. Zoals u van ons gewend bent, liggen 
de examenresultaten ook dit jaar op of 

boven het landelijk gemiddelde. Nieuw dit jaar was de cum-laude- 
regeling. Een begeerlijk predicaat dat maar liefst door zeven leer-
lingen behaald is: een geweldige prestatie. Bovendien hebben we  
recordaantallen leerlingen die na hun examen mavo doorstromen 
naar de havo (17) en van de havo naar het atheneum (12).We wen-
sen alle examenleerlingen veel succes bij hun toekomstplannen.
inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen van komend 
schooljaar. We nemen afscheid van een aantal gewaardeerde col-
lega’s en het is gelukt om alle vacatures goed in te vullen. De nieuwe 
collega’s zullen zich begin volgend jaar aan u voorstellen. Ook zijn 
we bezig een aantal verbouwingen voor te bereiden. Zo zullen we 
een extra studieruimte maken met computers waar de leerlingen 
zelfstandig kunnen werken, er komen vier noodlokalen en de toilet-
ten voor de leerlingen in de hal worden volledig gerenoveerd. Dit 
alles is na de zomervakantie klaar.
Ook plannen we een herinrichting van het schoolplein, zodat het 
daar aangenamer vertoeven wordt. twee leerlingen hebben deze 
herinrichting als onderwerp van hun profielwerkstuk genomen en zij 
doen een uitgebreid onderzoek. De echte herinrichting zal dan in de 
eerste helft van komend schooljaar worden gerealiseerd.
ik wens u allen een heel goede zomer en een ontspannen vakantie.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda

Meepraten en meedenken over de gang van zaken op de Bsg? 
Welke ouder vindt het leuk om samen met mij lid te zijn van de 
MR (medezeggenschapsraad)? De MR overlegt met de schoollei-
ding over allerlei zaken die spelen op de Bsg. in de MR zitten vier 
leraren, twee leerlingen en twee ouders. Door het jaar heen zijn er 
een paar vergaderingen op de school, die maximaal twee uur duren. 
Daarnaast ben je lid van de ouderklankbordgroep. input vanuit deze 
groep neem je mee als ouder in de MR. Het is een leuke, informele 
manier om te zien hoe de school werkt en hier (een beetje) invloed 
op uit te oefenen. Bel mij gerust als je twijfelt of als je vragen hebt 
over de MR. in september hebben we de eerste vergadering.  
leuk als je erbij bent!

Leonie Hoebe, lid oudergeleding MR

BSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

  JULI
 11 juli diploma-uitreiking atheneum  
 12 juli diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl
 13 juli diploma-uitreiking havo
 13 juli inleveren boeken van iddink in de gymzalen
 15 juli rapporten uitdelen

  AUGUSTUS
 16 juli t/m 28 aug zomervakantie
 29 aug roosters ophalen
 30 aug eerste lesdag volgens rooster
 30 aug t/m 2 sept introductieweek brugklassen
 31 aug activiteitendag H4

  SEPTEMBER
 1 sept  activiteitendag t4 en a4
 5 sept bezoek aan de stopera t4
 6 sept  ouderinformatieavond brugklassen  

 19.30-21.00 uur           
 8 sept ouderinformatieavond tweede klassen  
  19.00-21.30 uur
 13 sept ouderinformatieavond H3 en a3
 13 sept   sportdag tweede klassen
 14 sept    ouderinformatieavond H4 en a4  

19.30-21.00 uur
 19 sept studiemiddag: 40-minutenrooster
 22 sept ouderinformatieavond t3 19.30-21.00 uur
 29 sept ouderinformatieavond a5 19.30-21.00 uur

  OkTOBER
 3 okt  ouderklankbordgroep 19.30-21.00 uur
 3 t/m 7 okt  excursie londen H4
 4 okt   ouderinformatieavond t4 19.30-21.00 uur
 6 okt ouderinformatieavond H5 en a6 + DuO  
  19.00-21.00 uur
 10 t/m 14 okt   Cito Vas-toetsen brugklassen
 15 t/m 23 okt herfstvakantie

Ouderlid gezocht voor de MR 
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BSG Excellent
Maandagavond was de presentatieavond 
van Bsg Excellent. leerlingen die hieraan 
hebben deelgenomen, mochten gedurende 
veertien weken een aantal lesuren per week 
werken aan een project naar keuze. twee 
jaar geleden begon dit verdiepingsproject 
met vier leerlingen, maar deze editie van 
Bsg Excellent telde maar liefst 22 deelne-
mers.
twee lokalen zaten vol met ouders, opa’s en 
oma’s, klasgenoten en vrienden en belang-
stellende docenten. Zij werden verrast met 
presentaties van hoog niveau. De variëteit 

Leerlingen reizen 
naar Stonehenge 
voor eindopdracht 
ANW
Voor hun eindopdracht voor het vak aNW 
(algemene Natuurwetenschappen) 
zijn zes leerlingen en hun geschiedenisdo-
cent afgereisd naar stonehenge in Engeland 
om aanwezig te zijn bij de zonsopkomst op 
21 juni. precies op deze dag komt de zon 
op boven de zogenaamde heelstone en 

aan onderwerpen was groot: mode, foto-
grafie, muziek en hersenen, rondreizen in 
Zuid afrika en China, DNa, een masker, is, 
voedsel, sprookjes, paradoxen en het syn-
droom van usher. Veel leerlingen vertelden 
dat ze meer hadden geleerd dan alleen over 
hun onderwerp. samenwerken, plannen en 
soms ook doorzetten werden genoemd, het 
doel is bereikt. ik kijk dan ook met veel trots 
terug op deze editie van Bsg Excellent en 
zie uit naar de volgende.

Rona Hatzmann, coördinator Excellent

markeert daarmee het begin van de zomer 
en de afname van het daglicht (de dagen 
worden na deze datum namelijk weer kor-
ter). Deze gebeurtenis was voor de bewo-
ners uit het stenen tijdperk van groot belang. 
stonehenge wordt dan ook wel gezien als 
een kalender uit het stenen tijdperk.  
Hoewel er door de leerlingen een nacht voor 
werd overgeslagen, was deze zonnewende 
voor hen een zeer bijzondere ervaring.

Frank Lek, docent Algemene  
Natuurwetenschappen

Een verloren finale 
Wat is de beste examenvoorbereiding? Elk 
jaar worden examendocenten wel een keer 
met deze vraag geconfronteerd. Onlangs 
liet een leerling mij een boek zien, waarin 
exact deze vraag centraal stond.Volgens het 
boek staat aan het begin van de examens 
het uiteindelijke resultaat al voor 90 procent 
vast: slechts zelden valt het examen beter of 
slechter uit dan de wijze waarop een leer-
ling zich heeft voorbereid. studieplanning, 
regelmatig proefexamens maken, discipline 
en een goede geestelijke en lichamelijke 
conditie waren volgens de cover van het 
boek van doorslaggevende betekenis. als 
je echter tot de groep van de 10 procent 
behoort, kan het examenresultaat behoorlijk 
zuur zijn. Ook in het geval je ambities verder 
reiken dan ‘alleen maar’ het diploma. sinds 
dit jaar is het mogelijk om met een gemid-
deld examencijfer van 8 of hoger cum laude 
te slagen. Een atheneumleerlinge schatte 
haar kansen hoog in en liet in haar voor-
bereiding niets aan het toeval over. Na de 
bekendmaking van de examencijfers toonde 
haar getallenreeks louter een 8, op één vak 
na. Ook in het tweede tijdvak bleef zij op 
een 7 steken. iemand die gezakt is, snapt 
misschien niet dat ook deze leerling heel 
teleurgesteld kan zijn. Net zoals die voetbal-
ler die net de EK-finale verloren heeft. Ook 
hem troost je niet met de woorden ‘toch 
knap dat je zover gekomen bent’. als je 
zover komt, wil je ook winnen. Daarom niet 
als troost, maar uit respect wil ik tara Blom-
maart lof toezwaaien voor de wijze waarop 
zij zich op haar examens heeft voorbereid.

Marcel Santee, examensecretaris

Vrijwilligers gezocht 
mediatheek
Wij zijn op zoek naar een ouder die als 
vrijwilliger/vrijwilligster, op een of meer dag-
delen wil helpen met uitleenwerkzaamheden 
en andere voorkomende klussen.
Het gaat om uitlenen en innemen van mate-
rialen, opruimen, controleren van de kasten, 
kaften van nieuwe boeken, repareren van 
boeken, helpen bij het zoeken van materiaal 
door leerlingen, begeleiden bij het zoeken 
op de computer (o.a. internet), handhaven 
van de huisregels, e.d. 
Voor vragen kunt u mailen naar: 
ykema.jj@berger-sg.nl

mailto:ykema.jj@berger-sg.nl
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Dramalessen 
iedere vrijdag krijgen wij dramales van 
mevrouw Van Veen. ik vind drama spelen 
erg leuk om te doen, want op de basis-
school had ik elke dinsdag al dramales van 
theo Olthuis. 
Vorige week hadden we onze eerste 
voorstelling op school en moesten we 
optreden voor onze ouders. We gingen 
allemaal verschillende kleine toneelstuk-
jes doen. ik speelde een pubermeisje. Er 
kwamen ook andere docenten kijken wat 
ik erg goed vind, omdat zij dan ook eens 
de andere kant van ons kunnen zien, want 
ik merk zelf ook dat we op toneel toch 
anders zijn dan in de klas.
Voordat de voorstelling begon hadden we 
allemaal kleine opdrachtjes, vervolgens 
werden we allemaal in kleine groepjes 
verdeeld en gingen we voor de klas optre-
den. De leukste en de origineelste stukjes 
gingen we voor de ouders spelen. ik vond 
het aan de ene kant wel spannend om te 
doen, maar aan de andere kant ook weer 
niet, want het zijn gewoon je ouders waar 
je voor speelt. 

ik merkte wel dat bij sommige toneelstukjes 
waar een fantasieverhaal achter zit, dat de 
kinderen die het spelen het leuk doen en zo 
wordt het automatisch een leuk toneelstukje. 
Wij als klasgenootjes moeten daar dan 
erg om lachen, maar voor de ouders is dat 
natuurlijk anders. 

Mij lijkt het vooral leuk om grote voorstel-
lingen te spelen met kostuums en met 
make-up. Maar dit vond ik ook superleuk 
om te doen.
 
Isabel Giling, leerlinge 1 mavo/vmbo-tl

Silence Out Loud
iedere periode van het schooljaar krijgen 
we een nieuw thema om tijdens de les-
sen van meneer Rol aan te werken. Deze 
periode was het thema silence Out loud 
en dit thema moesten we koppelen aan de 
tentoonstelling Silence Out Loud van joost 
Zwagerman die in Kranenburgh te zien 
is. De tentoonstelling gaat echter stoppen. 
Daarom mochten enkele leerlingen van de 

Tweede prijs  
op drakenbootrace 
ASK-toernooi
afgelopen mei barstte de asK-strijd los 
tussen scholen in alkmaar en omstreken. 
Zoals ieder jaar was de Bsg goed vertegen-
woordigd op het toernooi bij onderdelen als 
voetbal, basketbal, rugby, dans en de dra-
kenbootrace. Bij de twee laatst genoemde 
veroverde de toppers van de Bsg een zilve-
ren podiumplek. gezien het niveau van de 
concurrentie een prima prestatie. De roeiers 
verloren de finale nipt, met een verschil van 
slechts 0.22 seconden! 

Berger scholengemeenschap, onder wie ik, 
hun werkstuk tententoonstellen in Kranen-
burgh. toen meneer Rol vroeg of ik mijn jurk 
wilde tentoonstellen, was ik uiteraard heel 
enthousiast. Een grotere beloning voor mijn 
harde werk is er bijna niet!
Bovendien was dat niet het enige waar ik 
enthousiast over was. Nadat ik mijn eigen 
landjurk had opgetuigd, mocht ik meneer Rol 
helpen met het inrichten van de zaal. ik had 
nog nooit eerder een expositie ingericht en ik 
vond het daarom ook erg interessant om mee 
te maken.
Door eerst alles te sorteren op kleur en 
soort werd langzaamaan duidelijk waar de 
werkstukken opgehangen zouden moeten 
worden. Het daadwerkelijke ophangen was 
het lastigste klusje. Maar door de ervaringen 
en kennis van meneer Rol, de hulp van zijn 
lieftallige assistente en het precieze oog van 
geert-jan is het een echte tentoonstelling 
geworden. Het sluit goed aan bij het thema 
en het ziet er ook nog eens mooi uit. Omdat 
ik meer dan tevreden ben en ook heel trots 
ben dat mijn werk in Kranenburgh mag staan, 
wil ik meneer Rol en Kranenburgh bedanken 
voor deze superervaring!

Juliette Dersigni, leerling 5 atheneum
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Conciërge  
genomineerd voor 
Rabobank  
Cultuurprijs 2016
tijdens een feestelijke bijeenkomst op 
het alkmaarse stadhuis eind mei zijn 
de genomineerden voor de Rabobank 
Cultuurprijs 2016 bekendgemaakt. De 
cultuurprijs is bestemd voor kunstenaars 
die een bijzondere bijdrage leveren aan 
kunst in onze regio. 

Onze conciërge Wigert Dronkert maakt 
naast zijn werk op de Bsg deel uit 
van het muziektrio skotwal. skotwal 
is genomineerd voor deze prestigieuze 
prijs in de categorie podiumkunsten. Zijn 
band uit langedijk bewerkt min of meer 
bekende amerikaanse (country)liedjes. 
De arrangementen worden aangepast 
en de teksten vertaald in het West-Fries. 
Volgens het juryrapport doen zij dit op 
‘geraffineerde wijze… hun muziek is ste-
vig, bewogen, smeuïg en een tikje heer-
lijk rauw’. De categorieprijzen worden in 
de periode augustus – oktober op drie 
aparte bijeenkomsten bekendgemaakt 
en uitgereikt. 
De hoofdprijs, de Rabobank Cultuur-
prijs, volgt op 20 november tijdens een 
feestelijke slotbijeenkomst in de Cultuur-
koepel in Heiloo.

Een conciërge moet vele talenten bezit-
ten. uiteraard moet hij over pedagogische 
kwaliteiten beschikken, omdat hij in veel 
gevallen het eerste aanspreekpunt zal zijn 
voor leerlingen met problemen. Daarnaast-
moet hij gastvrij, collegiaal en hulpvaardig 
zijn. Bovendien wordt er van een conciërge 
verwacht dat hij handig is en niet bang voor 
vuile handen. De afgelopen dertien jaar 
heeft Ruud bewezen ruimschoots over deze 
talenten te beschikken. Daarnaast beschikt 
hij over een enorm netwerk, waardoor geen 

verzoek onmogelijk was. Oesters bij een 
receptie, een kamersteiger voor het schil-
derwerk of een glazenwasser die direct aan 
de slag kan? twee telefoontjes en het was 
geregeld. En nu gaat Ruud met pensioen. 
Hij had vorig jaar de gelegenheid al, maar 
besloot toen nog een jaartje te blijven. 
Hoewel we hem enorm zullen missen, 
vertrekt hij niet helemaal. als avondconci-
erge zal hij volgend schooljaar zijn rentree 
maken.
Jeroen Borsboom, plaatsvervangend rector

Ruud Stokman met pensioen

Maandag 4 juli vond de eerste editie van 
het Bsg Chess tournament plaats. Voor de 
winnaar wachtte er een mooi standaardje 
en een grote wisselbeker waarop zijn naam 
vereeuwigd wordt.

Drie jongens maakten een goede kans op 
de winst en dat leverde interessante partijen 
op. Drie andere jongens waren wat minder 
ervaren en leerden vooral veel bij. Er werd 
best wat af gelachen. Opmerkingen als 
‘Mag ik ook iets kiezen als ik met m’n koning 
aan de overkant kom?’ of pogingen om op 
tijd te winnen, zorgden voor een gezellige 
sfeer. Na vijf wedstrijden was duidelijk wie 
de winnaar was: Roelof Meesters uit a1X. 
Floris slot uit H2F werd knap 2e en jurre van 
tiel uit a3X 3e.
tussendoor werden er nog twee rondes 
gespeeld om kampioen stukken Opzetten 
te worden. Het bord moest worden open-
geklapt, de doos met stukken geopend en 
vervolgens moesten de stukken zo snel 
mogelijk foutloos worden opgezet. tijn van 
splunder uit H2F was het snelst met een tijd 
van 34.95 seconden en won hiermee een 
leuk schaakpuzzeltje.
Rona Hatzmann, docent Frans

Het BSG Chess Tournament
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Afscheid van  
Jan Nobbe
Na ruim 25 jaar werkzaam te zijn geweest 
op de Bsg, en bijna 40 jaar in het onderwijs, 
gaat jan Nobbe met pensioen. jan was in de 
eerste plaats een bevlogen docent aardrijks-
kunde (fysische geografie) en heeft in die 
hoedanigheid talloze excursies naar binnen- 
en buitenlandse bestemmingen georgani-
seerd. De laatste jaren was hij daarnaast ook 
decaan; voor alle havo- en vwo-leerlingen 
en hun ouders organiseerde en ondersteun-
de hij de keuze van profiel (vakkenpakket) 
en vervolgopleiding.
Met het vertrek van jan Nobbe neemt de 
Bsg afscheid van een markante persoon-
lijkheid, die gedurende een lange periode 
met grote inzet en zorgvuldigheid, en niet 
zonder humor, invulling heeft gegeven aan 
zijn taken. We wensen hem een zonnig 
pensioen toe.

Afscheid van  
Gitta Tolman 
Met gitta tolman (vijftien jaar docent op 
de Bsg) neemt de school afscheid van een 
groot kenner van de Nederlandse literatuur 
en een mentor met een groot hart voor haar 
leerlingen. 

gitta is zich altijd blijven scholen en ontwik-
kelen: in 2011 behaalde zij aan de Vrije 
universiteit cum laude haar masterdiploma 
in de Nederlandse taal en cultuur met een 
scriptie over het columnistische werk van 
annie salomons.

gitta tolman heeft ervoor gekozen het ko-
mend jaar onder andere te gaan reizen. Een 
terugkeer in het onderwijs sluit ze niet uit. 
Ze zal na de zomer in elk geval nog enkele 
Bsg-leerlingen begeleiden bij het schrijven 
van hun profielwerkstuk. We wensen haar 
het allerbeste voor de toekomst!

Internationale  
Taalwedstrijd 
The Big Challenge
afgelopen april hebben ruim dertig Bsg-
leerlingen deelgenomen aan the Big Chal-
lenge! 
aan deze internationale taalwedstrijd voor 
leerlingen tussen 12 en 16 doen ruim 
560.000 Europese leerlingen mee. alle taal-
componenten kwamen aan bod: luistervaar-
digheid, leesvaardigheid, uitspraak en kennis 
van land en volk. Met trots kan vermeld 
worden dat inge praat uit Warmenhuizen 
ruim 6700 leerlingen achter zich heeft 
gelaten en voor het hoogste niveau (level 
5) de eerste prijs in de regio heeft behaald. 
De Bsg feliciteert inge met deze geweldige 
prestatie!

Eva van Leeuwen-ten Have, docente Engels

Oud-leerling van de Berger scholengemeen-
schap Mikky Zomerdijk heeft afgelopen 
dinsdag de jong talent prijs gewonnen. 
Deze prijs is onderdeel van de Rabobank 
Cultuurprijs 2016. Zij kreeg de prijs over-
handigd op het stadhuis van alkmaar. Mikky 
behaalde in 2011 haar havodiploma op de 
Bsg en is zangeres, singer-songwriter, per-
former en zangcoach. Vorig jaar verscheen 
van haar de Ep ‘Whisper to the sea’  met 
eigen werk. De vakjury was onder de indruk 
van haar ‘mooie stem en originele songs’. 
De Bsg feliciteert Mikky met deze bijzon-
dere prijs.

tweede prijs op drakenbootrace asK-toer-
nooi
afgelopen mei barstte de asK-strijd los 
tussen scholen in alkmaar en omstreken. 
Zoals ieder jaar was de Bsg goed vertegen-
woordigd op het toernooi bij onderdelen als 
voetbal, basketbal, rugby, dans en de dra-
kenbootrace. Bij de twee laatst genoemde 
veroverde de toppers van de Bsg een zilve-
ren podiumplek. gezien het niveau van de 
concurrentie een prima prestatie. De roeiers 
verloren de finale nipt, met een verschil van 
slechts 0.22 seconden! 

Oud-leerling wint Jong Talentprijs 2016  
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Eindexamen muziek
al vanaf de eerste klas keek ik ernaar uit; de 
muziekexamens. Het was voor mij niet de 
eerste keer, maar het bleef ontzettend span-
nend. in 4 mavo/vmbo-tl scoorde ik een 
mooie 9 met het nummer ‘You Know i’m 

No good’ van amy Winehouse. Dit jaar, in 
5 havo, heb ik voor een heel ander nummer 
gekozen, namelijk ‘Bed of Roses’ van Bon 
jovi. Het hele jaar hebben we er keihard aan 
gewerkt en 6 april was het dan eindelijk zo-

ver. Met hulp van elkaar en onze muziekle-
raar peter de Vries, hebben we allemaal iets 
moois kunnen neerzetten op het podium.
Het was een heel proces. Eerst moesten we 
een nummer uitkiezen, wat voor de een 
makkelijker ging dan de andere. Daarna was 
het oefenen, oefenen en nog eens oefenen. 
Met eenentwintig leerlingen in onze klas 
ging dat wat lastiger, maar het is ons alle-
maal gelukt! Op de dag zelf zijn we met zijn 
allen de hele dag op school gebleven om de 
laatste puntjes op de i te zetten. 

Het was uiteindelijk een succesvolle avond 
met een heel verschillend programma, van 
klassieke piano tot the Dire straits. Het 
publiek was erg enthousiast en we kregen 
ook veel complimentjes. 
ik heb er echt heel erg genoten en ik ben 
super trots op de eindresultaten. 

Emma Hofman, leerling 5 havo

Cursus  
boekhouden
Dit schooljaar is voor het eerst de cursus 
boekhouden aangeboden bij de Bsg-
uren.Eén van de doelen van deze cursus 
is om een betere aansluiting te krijgen 
bij de economische vervolgopleidingen . 
De leerlingen uit 4 havo en 5 atheneum 
hebben een aantal maanden les gekre-
gen in boekhouden. 

in mei is een bezoek gebracht aan de 
multinational BEjO zaden uit Warmen-
huizen om de theorie te combineren 
met de praktijk. De leerlingen hebben 
een rondleiding gekregen door de im-
mens grote productiehallen van BEjO 
en inzage gekregen in het boekhoud-
systeem van het bedrijf. Op 20 juni jl. 
hebben veertien leerlingen van de Bsg 
en zeven leerlingen van het Bonhoef-
fercollege uit Castricum digitaal examen 
gedaan op de Bsg. We hopen op een 
mooi slagingspercentage! Komend 
schooljaar zal wederom de cursus 
boekhouden worden aangeboden aan 
de 4-havo- en 5-atheneumleerlingen 
tijdens de Bsg-uren.

Miranda Emmanouilidis, 
docente economie

Stichtingklavertje2
in januari 2016 is bij de zussen Roos en 
lotte het syndroom van usher geconsta-
teerd. Roos is onze beste vriendin en zit in 3 
havo. als je lijdt aan dit syndroom betekent 
dit dat je langzaam steeds minder gaat zien 
en/of gaat horen. Hoe snel dat gaat, weet 
niemand. Roos draagt nu al bijna haar hele 
leven een gehoorapparaat. tot nu toe is dit 
gehoorverlies stabiel en dat geeft goede 
hoop.De toekomst is voor Roos en lotte 
onvoorspelbaar. Wij als dikke vriendinnen 
wilden er voor haar zijn en meer geven dan 
alleen steun. We vinden het moeilijk om te 
zien dat ze in het dagelijks leven zoveel last 
heeft van dit syndroom. Roos heeft nu zelfs 
haar droom moeten opgeven om tophoc-
keyster te worden. 

Daarom hebben we bedacht om in actie te 
komen. afgelopen vrijdag zijn we vanaf de 
Bsg per fiets naar parijs vertrokken om geld 
in te zamelen. We hebben hard getraind en 
een stichting opgericht; stichtingklavertje2. 
Met behulp van verschillende acties willen 
wij onze vriendin steunen, bekendheid geven 
aan het ushersyndroom en geld ophalen 
voor onderzoek naar behandeling.

We hopen dat u na het lezen van deze 
column misschien ook een donatie zou willen 
doen. u kunt voor meer informatie terecht 
op: www.stichtingklavertje2.nl. 

Roos Fokkens, 
leerlinge 3 havo

http://www.stichtingklavertje2.nl
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Internationalisering 
op de BSG
Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op 
zeer geslaagde leerlingenuitwisselingen met 
gemotiveerde leerlingen uit de klassen 4 
havo, 4 atheneum en 3 mavo/vmbo-tl. Voor 
havo en atheneum is er in april en juni de 
uitwisseling geweest met het, inmiddels ver-
trouwde, tadeusz Kosciuzko-college in het 
poolse Kalisz en in maart en april met het ti-
tus Brezovacki gymnasium in het Kroatische 
Zagreb. De poolse uitwisseling is gericht op 
de verschillen en overeenkomsten tussen de 
poolse en de Nederlandse cultuur en maat-
schappij en is gekoppeld aan een praktische 
opdracht voor het vak maatschappijleer. Het 
project is met een gezamenlijke presentatie 
afgesloten. tijdens de uitwisseling is er ook 
een bezoek gebracht aan de hoofdstad 
Warschau.

De uitwisseling met Kroatië richt zich op het 
kunstzinnige en creatieve onderwijs dat de
Bsg aanbiedt. Hiervoor is in 2014 een twee-
jarig project gestart met de titel:
smart teenagers. Het project loopt dit 
schooljaar af. Het eindproduct van deze
uitwisseling is een website met culturele en 
kunstzinnige reisinformatie, in de breedste
zin van het woord, voor de teenagers van 
de twee deelnemende landen: Kroatië
en Nederland. De website wordt in septem-
ber gelanceerd en dit wordt onder meer op 
de Bsg-website bekend gemaakt. tijdens 
het bezoek aan Zagreb hebben we onder 
andere een excursie gemaakt maar de beto-
verende plitvicemeren.
 
Daarnaast is er dit jaar een nieuwe uitwisse-
ling bijgekomen voor leerlingen uit 3 mavo/
vmbo-tl met een vergelijkbare klas van het 

lycée jean Moulin in het pittoreske Cha-
taulin in Frankrijk. Deze uitwisseling staat 
in het kader van duurzame samenleving en 
wereldburgerschap. Voor en tijdens deze 
uitwisseling hebben de leerlingen gewerkt 
aan het vergroten van hun ‘duurzaamheids-
bewustzijn’. Beide scholen zijn gesitueerd 
dicht bij de kust in een kwetsbare omgeving: 
duinen, die onder andere worden gebruikt 
voor waterwinning. Eén van de hoofddoelen 
van deze uitwisseling is het bewerkstelligen 
van duurzame gedragsveranderingen bij de 
leerlingen van beide scholen. De uitwisseling 
is gelinkt aan de vakken aardrijkskunde en 
biologie. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de 
ecologische watervoetafdruk van de leerlin-
gen. Verder hebben de leerlingen gejut op 
het strand van Bretagne en ze hebben daar 
een prachtig kunstwerk mee gemaakt.
Volgend jaar gaan de uitwisselingen gewoon 

door. Voor de uitwisseling met Kroatië is een 
nieuw Erasmus+-project aangevraagd. 
Voor schooljaar 2016-2017 zijn wij op zoek 
naar 22 enthousiaste en pro-actieve leerlin-
gen uit de derde klassen havo en atheneum 
(dus volgend jaar vierdejaars) en 12 tot 15
enthousiaste en proactieve leerlingen uit 2 
mavo/vmbo-tl (dus volgend jaar derdejaars). 
lijkt het je leuk en een uitdaging om eens 
een andere schoolervaring op te doen, meld 
je dan aan  voor één van deze uitwisse-
lingen. Dit kan door een motivatiebrief te 
schrijven en deze te sturen naar 
internationalisering@berger-sg.nl, of via de 
link op de website, waar ook meer informa-
tie te lezen is over de uitwisselingsprojecten. 
We horen graag van je!

Carla Veldman & Eugène van Stralen,
coördinatoren Internationalisering BSG

Kroatië

Frankrijk Polen

mailto:internationalisering@berger-sg.nl

