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geachte ouders,
Het is bijna zomervakantie! Het was een 
lang schooljaar en leerlingen en perso-
neel hebben hard gewerkt aan goede 
resultaten en mooie werkstukken. 

We nemen aan het eind van het jaar 
afscheid van een aantal gewaardeerde 
collega’s en het is gelukt om alle vacatu-

res goed in te vullen. De nieuwe collega’s zullen zich begin volgend 
jaar aan u voorstellen. uw bijzondere aandacht vraag ik voor het 
afscheid van de heren Burgering, Rozenhart en de Boer. Zij gaan nu 
van hun pensioen genieten. Wij danken hen voor de grote inzet in 
deze jaren en de goede samenwerking die ze altijd hebben gehad 
met ons als collega’s, maar ook met de leerlingen en de ouders.

We nemen ook afscheid van de heer Mijnheer, afdelingsleider athe-
neum. Hij heeft een nieuwe baan als afdelingsleider op een school in 
amsterdam. Ook hem danken we voor zijn inzet en zijn bijdrage aan 
de ontwikkeling van de school en wensen hem veel succes in zijn 
nieuwe baan. Wij hebben, na een uitgebreide sollicitatieprocedure, 
een goede opvolger voor hem gevonden: mevrouw Van leeuwen 
wordt de nieuwe afdelingsleider atheneum. Zij is voor de meesten 
van u een bekende. Zij werkt al tien jaar op de Bsg als eerstegraads 
docent Engels, mentor van 6 atheneum en leerjaarcoördinator van 
de bovenbouw mavo/vmbo-tl. Ook haar wensen we succes in haar 
nieuwe functie.
in de zomervakantie zal ons gebouw weer gebruikt worden door 
the international Holland Music sessions. Dus als u een kijkje wilt 
nemen bij deze muzikale masterclasses van topniveau, bent u van 
harte welkom. Daarnaast zal tijdens de vakantie een volgend deel 
van het schoolplein opnieuw worden ingericht, zodat dit een gezel-
ligere plek wordt voor de leerlingen.
ik wens u allen een heel goede zomer en een ontspannen vakantie.

Elly Kamminga, rector

Voorwoord

BSG op Facebook  
en Instagram
sinds april 2017 heeft de Berger scholengemeenschap  
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? 

tijdens de activiteitenweek werd voor het tweede jaar de workshop 
samenhang georganiseerd. tijdens deze ‘vierdaagse’ werken groepjes 
van vier leerlingen, twee uit 2 atheneum en twee uit 4 atheneum, 
samen om een kunstwerk te maken dat op de scheidslijn ligt tussen 
kunst en technologie.

De leerlingen kunnen een keuze maken uit: Het beste idee van de 
BSG, Kunstenaar, Welkom in mijn leven en Kinetische kunst. De 
gemaakte werken zullen – voor een door de leerlingen vastgesteld be-
drag – aangeboden worden in een fictieve kunstgalerie. Het leuke aan 
deze workshops is de samenwerking van enthousiaste, vindingrijke 
tweedeklassers met de vierdeklassers, die al iets meer weten van tech-
nologie. De titel van de workshop is natuurlijk niet toevallig gekozen; 
leerlingen leren meer en beter, maar vooral leuker in vakoverstijgende 
projecten. Ze zullen de tijdens deze week opgedane ‘skills’ zeker goed 
kunnen inzetten!

Bij de workshop Kinetische Kunst is de opdracht om een kunstwerk-
stuk te maken dat door wind-, water-, warmte- of zonne-energie 
aangedreven in beweging komt. in een PowerPoint wordt eerst een 
aantal voorbeelden van deze kunst gegeven, het meest bekende zijn 
de mobiles van alexander Calder. Maar ook de bewegende machines 
van jean tinguely kunnen goede inspiratiebronnen zijn. Niet alleen 
moet het werkstuk technisch goed in elkaar zitten en uiteindelijk echt 
werken, ook moet het mooi zijn om naar te kijken. De leerlingen zijn 
enthousiast aan de slag gegaan met ontwerpen, zagen, solderen en 
constructies bedenken en binnen twee ochtenden werden de eerste 
resultaten al zichtbaar. De leerlingen zijn met veel plezier aan het 
werk geweest tijdens deze vakoverstijgende lessen!

Ineke Becker, docent handvaardigheid

Project Samenhang

https://www.facebook.com/BergerScholengemeenschap
https://vimeo.com/237972239
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Excursie Texel
Elk jaar vertrekken onze  
leerlingen uit 5 atheneum 
met biologie als examenvak 
voor drie dagen naar texel. 
Daar doen zij onder bege-
leiding van hun docenten 
diverse praktische opdrachten 
voor hun schoolexamen-
dossier. Ook dit jaar werkt 
het weer goed mee en zijn 
de zand-/slibpercentages 
uitgerekend.

Frank Lek, docent biologie

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. 
Dit jaar heeft de 3e klas mavo/vmbo-tl 
van de Berger scholengemeenschap een 
uitwisselingsproject gedraaid met het lycée 
Pierre de la Ramée uit de Noord-Franse 
stad saint-Quentin. Het thema van deze 
uitwisseling had alles te maken met water en 
duurzaamheid. De leerlingen hebben riool-
water gezuiverd, eigenschappen van water 
en zand bestudeerd en een waterzuiverings-

installatie bezocht. Maar vooral hebben 
ze veel van elkaars cultuur geleerd, zijn ze 
gastheer/-vrouw geweest, hebben ze veel 
Engels gesproken en lol gehad. Een ervaring 
om nooit te vergeten.
Voor havo en atheneum is er in april en juni 
de uitwisseling geweest met het inmiddels 
vertrouwde tadeusz Kosciuzko College in 
het Poolse Kalisz en in maart en april met 
het evenzeer vertrouwde titus Brezovacki 
gymnasium in het Kroatische Zagreb. 
De Poolse uitwisseling is gericht op de ver-
schillen en overeenkomsten tussen de Poolse 

en Nederlandse cultuur en maatschappij en is 
gekoppeld aan een praktische opdracht voor 
het vak maatschappijleer. De uitwisseling met 
Kroatië richt zich op het kunstvakonderwijs. 
Het project is met een gezamenlijke presenta-
tie afgesloten. 
tijdens beide uitwisselingen is er o.a. een 
bezoek gebracht aan amsterdam, aan het 
anne Frankhuis, het Rijksmuseum en het Van 
goghmuseum.

Carla Veldman en Eugène van Stralen,  
coördinatoren internationalisering 

Internationalisering op de BSG 

Rekentoets 
2018/2019
in de Kamerbrief d.d. 15 december 2017 
is bekend gemaakt dat de rekentoets niet 
langer meetelt voor alle onderwijsniveaus 
op het voortgezet onderwijs en dat er 
gezocht wordt naar een alternatief.  
Vooralsnog is dit alternatief niet gevon-
den en tot die tijd blijft de huidige regel-
geving van kracht. Dit betekent dat:
-  iedere leerling de rekentoets moet 

maken 
-  het cijfer op de cijferlijst van het di-

ploma komt te staan
-  elke leerling in totaal vier mogelijkhe-

den heeft om de toets te maken. 

Lieke Ruijgrok, coördinator rekentoets
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Rondje cultuur 
Woensdag 11 juli was er door de Bsg in 
samenwerking met artiance een Rondje 
cultuur voor de tweede klassen georgani-
seerd. in Koel 310 kregen de tweedeklassers 
drie workshops aangeboden die varieerden 
van drum-beat-dance (moderne dans) tot 
grime. Koel 310 is een groot, veelzijdig 
gebouw met diverse kleine en grote ruimtes. 
in twaalf van die ruimtes waren workshops. 
Het was soms even zoeken naar waar de 
volgende workshop gehouden werd, zo 
groot is het gebouwencomplex. Maar 
met hulp van de medewerkers van K310 
vonden alle groepen hun plek. in een van 
de grote zalen waren de workshops grime 
en theateraankleding. in de kleinere ruimtes 
werden de workshops Dj en zang gehou-
den. Bijzonder was de workshop paaldans. 
Een gewaagde en zware workshop. De 
leerlingen werden tot slot getrakteerd op 
een voorstelling in taQa theater De Vest 
met improvisatietoneel van Op sterk water, 
waarna ze voldaan huiswaarts keerden.

Peter de Vries, cultuurcoördinator

Lokaal verhaal
in Het Hof in Bergen organiseerden de leerlingen uit 4 atheneum een historische  
tentoonstelling. Ook de mondelinge bronnen waren van de partij. Naast lokale thema’s 
als Bello en Duinvermaak, ging het dit jaar ook over de geschiedenis van de Bsg.  
Een fantastische middag! 
Dave Susan, docent geschiedenis

Vorige week was de jaarlijkse sportdag  
voor de derde klassen, de Han Hartzuiker 
Hike, vernoemd naar onze onlangs over-
leden collega. 
alle groepjes hebben op de fiets  tien posten 
bezocht waar verschillende opdrachten uit-
gevoerd moesten worden. Bij deze fietspuz-
zeltocht maakten de leerlingen de oversteek 
van een stuk water met een touwbrug, 
bouwden ze een huis van bamboe, legden 
ze een fietsparcours af, raadden ze liedjes en 
nog veel meer. uiteindelijk kan er maar één 
groep de winnaar zijn. 

De groep die uiteindelijk de meeste punten 
heeft gescoord is groep 27 uit a3X: anna, 
Klara, Manoe, Roos, Madeline, sarah, Estelle 
en lotte. gefeliciteerd met jullie overwin-
ning!

Sandra Natzijl,  
docent lichamelijke opvoeding

Sportdag  
derde klassen
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in april was het zover: de jaarlijkse excursie 
naar het rivierengebied voor het vak aard-
rijkskunde met leerlingen van 4 atheneum. 
We vinden het belangrijk en leuk om ons 
vak zo vaak mogelijk in de praktijk te bren-
gen, en hoe kan dat beter dan door op ex-
cursie te gaan? De leerlingen krijgen zo wat 
mee over het Nederlandse landschap en de 

uitdagingen die spelen in het rivierengebied 
op het gebied van overstromingsgevaar. We 
hebben een flinke rondrit door Nederland 
gemaakt, van de Biesbosch langs de Waal 
naar Nijmegen, om midden op de utrechtse 
Heuvelrug te overnachten. Onderweg heb-
ben we veel gezien en ook nog uitgebreid 
veldwerk gedaan. De volgende dag hebben 

Excursie Rivierengebied
we de excursie afgesloten met een interes-
sante boswandeling rond Ede. De leerlingen 
en docenten hebben genoten van deze 
heerlijke dag. De dag had een extra speciaal 
tintje omdat het (na 42 jaar Bsg) de laatste 
excursie georganiseerd door dhr. Burgering 
was. 
Chris Smit, docent aardrijkskunde

Werkweek Ardennen
Op dinsdag 10 juli organiseerde school 
een gezellige barbecue op het strand als 
definitieve afsluiting van de werkweek in 
België. Deze werkweek van 3 mavo/vmbo-
tl was dit jaar uniek, omdat alle leerlingen 
meekonden. in Maastricht hielden we op 
maandag pauze en de kermis maakte deze 
stop extra leuk. De rest van de week heb-
ben we gewandeld, geklommen, gevaren, 
gekookt en vooral veel gelachen. Voor de 
avonden organiseert school altijd spelletjes 
en gaan we een keer bowlen. Nieuw dit jaar 
was dat leerlingen zelf het spel ‘nachttikker-
tje’ organiseerden. Meneer gronsfelt bleek 
duidelijk de snelste van alle Bsg’ers en daar-
door heeft iedereen (redelijk) rustig kunnen 
slapen. Op de terugreis in de bus hebben 
we diverse mensen in het zonnetje gezet en 
nogmaals de complimenten overgebracht 
van de beheerder van het park. De huisjes 
werden wederom keurig achtergelaten.
Erik Vogel, docent economie en wiskunde
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Woensdag 27 juni kwamen bijna alle 180 
aanstaande brugklassers langs op de Bsg 
om hun klas en mentor te ontmoeten, op de 
foto te gaan en een rondleiding te krijgen. 
Het was geweldig om al die enthousiaste 
kinderen te zien. De eerste vriendschap-

pen zijn gesmeed. Voor de leerlingen die op 
kamp waren tijdens de eerste kennisma-
kingsdag werd op 4 juli een tweede geor-
ganiseerd. Dinsdag 4 september begint de 
introductieweek voor onze nieuwe bruggers. 
We kijken naar ze uit!

Nieuwe brugklassers

Open podium
Het begon met een project voor 3 havo. je 
kon je inschrijven voor het project Open 
podium. Dat deden achttien leerlingen. Die 
zouden de reclame, posters, presentatie, licht 
en geluid regelen. Ze kregen in de laatste 
periode elke week les in audio- en licht-
techniek. Er zitten namelijk best veel knopjes 
op de tafels voor licht en geluid. Daarnaast 
moest een groep de posters maken en 
reclame maken.
We besloten om één groep het open podium 
voor de brugklassen te laten regelen en de 
andere groep het open podium voor klas 
2 en hoger. alles ging voorspoedig, er was 
nog een fazer (mist-machine) aangeschaft 
om het licht goed te kunnen weergeven. 
Het zag er op en top uit. En toen was het 
moment aangebroken dat de leerlingen 
zouden optreden. Op woensdag 27 juni was 
dat voor de brugklasleerlingen. traditiege-
trouw was het een avond vol muziek. Heel 
leuk afwisselend met solistische optredens 
afgewisseld met kleine groepjes en bandjes. 
De avond werd afgesloten door het nummer 
Cake By The Ocean van de band met Danilo, 
gijs, jesse en meneer Bakker. Het enthou-
siast reagerende publiek heeft een mooie 
avond gehad.
Het open podium voor klas 2 en hoger was 
niet minder van kwaliteit. Ook hier werden 
solisten afgewisseld door groepjes. Er was 
een klassiek stuk door Bram en anthe en 
het bandje met Danilo was voor deze avond 
nogmaals gevraagd. Ook nu speelden ze 
heel gaaf. De avond werd afgesloten door 
een veelbelovende groep met senne, jona 
en Zilt. Ze speelden als afsluiting twee 
nummers. De presentatie werd gedaan door 
David en Rijk uit 4 havo. Dat was een act 
op zich! Kortom, weer twee geweldige open 
podia en een groep enthousiaste leerlingen 
die ‘licht en geluid’ hadden gedaan. Het zag 
er geweldig uit.

Peter de Vries, docent muziek

Dit schooljaar heeft de Bsg vijf profiel-
werkstukken uit de atheneumafdeling 
ingezonden voor de wedstrijd om de KNaW 
Onderwijsprijs. Ook dit jaar is een van de 
Bsg-profielwerkstukken genomineerd voor 
de prijs: Maria Groot uit 6 atheneum heeft 
met haar werkstuk De kunst van het ontwij-
ken (over filmcensuur in iran) in het profiel 
Cultuur & maatschappij de nationale top 10 
gehaald! We feliciteren Maria en haar trotse 
begeleider Bessie Balrak met dit succes.

Bsg-leerling Simone Kamp uit 3 atheneum 
heeft de vijfde prijs gewonnen bij de jaar-
lijkse Big Challenge. Meer dan 6500 leerlin-
gen uit heel Nederland deden mee aan deze 
taalwedstrijd, waarbij de beheersing van het 
Engels getest wordt. Wij feliciteren simone 
met dit prachtige resultaat. Well done!

Prijzen en sportieve  
prestaties

Bsg-leerling Zilt Roelofsen (2 atheneum) 
is samen met zijn maatje sipko Metselaar 
Nederlands kampioen geworden op het 
langebaankampioenschap vlakwatervaren 
in Kampen. Zij kwamen in de K2 (tweeper-
soons kajak) als eerste over de finish bij de 
2000 meter. in de K1 werd Zilt tweede op 
de 2000 meter. Ook Cornell Nielen (3 havo) 
deed het goed en behaalde met z’n partner 
in de K2 brons op de 3000 meter. Van harte 
gefeliciteerd!

Naast het behalen van de tweede plek op 
het Europees Kampioenschap in Montene-
gro met het Nederlands Beachhandbalteam 
u18 is Britt stammes uit 6 atheneum begin 
juli Nederlands Kampioen Beachhandbal 
geworden in Biddinghuizen. Deze gouden 
medaille heeft ze behaald met haar eigen 
team Maedelion/VZV a1 uit ’t Veld. We 
feliciteren haar met deze knappe prestaties.

Zilt Roelofsen & Sipko Metselaar Beachhandbalteam met Britt Stammes


