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Geachte ouders,
Het schooljaar is weer begonnen en 
we informeren u graag over een aantal 
zaken. De bSG heeft dit jaar twee klas-
sen meer dan vorig jaar. Daar zijn we 
blij mee: het is een teken dat kinderen 
en ouders graag voor onze school 
kiezen. We vonden het vooraf wel 

spannend, want de vraag was of we het roostertechnisch allemaal 
rond zouden krijgen. Gelukkig is het goed gegaan. Alle lessen pas-
sen in ons eigen gebouw. ook is het gelukt om al voor de zomer 
alle vacatures op te vullen. In deze bSG-berichten stellen de nieuwe 
collega’s zich aan u voor. Het is gezellig druk in en om het gebouw. 
De trend onder leerlingen om een fiets met een kratje voorop te 
hebben, blijkt lastig: om zo’n fiets netjes weg te zetten zijn eigenlijk 
twee plaatsen nodig en die ruimte hebben we niet. We hopen dat 
de fietsenmode snel verandert. Sinds de start van het schooljaar zijn 
er nogal wat zieken onder de docenten. Helaas heeft dit bij som-
mige klassen wat meer lesuitval gegeven dan dat we willen. We 
doen ons uiterste best om uitval te beperken en inmiddels zijn waar 
nodig vervangingen gevonden.  

Ik wens iedereen heel goed en gezond schooljaar toe!
Elly Kamminga, rector

Voorwoord

Agenda
OkT/NOV/dEc

BSG
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum

 14 t/m 18 okt 4 havo naar Londen
 16 t/m 18 okt brugklaskamp in veldhoven
 21 t/m 25 okt herfstvakantie
 30 okt t/m 5 nov toetsweek 1 (voor)examenklassen
 4 t/m 8 nov activiteitenweek
 13 t/m 18 nov rapportvergaderingen, verkort rooster
 21 nov sluiting intekening 10 min gesprekken
 21 nov herkansing Se-toetsen
 21 nov informatieavond ouders leerlingen groep 8
 26 nov rooster 10 min gesprekken gepubliceerd
 27 nov proeflessen groep 8
 28 nov 10 minuten gesprekken (avond)
 29 nov 2 mavo/vmbo-tl naar espeq
 3 dec 10 minuten gesprekken (middag)
 12 & 13 dec leerlingbezoekdagen mbo 4 mavo/vmbo-tl
 23 dec t/m 3 jan kerstvakantie

Sportdagen
op woensdag 28 en donderdag 29 augustus waren de sportda-
gen voor de vierde klassen. Het weer was heerlijk en de leerlingen 
konden zich eerst vermaken met de verschillende klimroutes bij de 
Hoornse vaart. er werd enthousiast geklommen en veel leerlingen 
hebben zelfs het moeilijkste en hoogste parcours gedaan. na een 
korte pauze gingen de leerlingen lekker zwemmen in het binnen- of 
buitenbad. Dit alles was georganiseerd als kennismaking vanwege de 
nieuwe klassensamenstellingen.
voor de tweede klassen stond er een week later een sportdag op het 
programma. bij subtropische temperaturen werden er deze dag een 
aantal atletiekonderdelen gedaan, te weten kogelstoten, hindernis-
baan, 100 meter sprint, vortex werpen, verspringen en een 1000 
meter loop. Als afsluiting was er dan ook nog de bloedstollende 
6x100meter estafette. Deze werd na een spannende strijd uiteindelijk 
gewonnen door klas H2e. ook de hele sportdag bij elkaar genomen 
werd door deze klas gewonnen en ze kregen hiervoor een lekkere 
traktatie. De individuele medailles zullen de leerlingen binnenkort 
ontvangen.
 
Marco Bakker, docent L.O.
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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 atheneum diploma 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. 

“Ik zet mij hiervoor in, omdat ik het belang-
rijk vind dat kinderen naar school kunnen 
en wat is er dan mooier om dit interview te 
geven op de plaats waar ik zelf zoveel aan te 
danken heb?”
 

tijdens een speciaal georganiseerde vragen-
sessie voor leerlingen beantwoordde twan 
hun vragen: 

“Heeft deze school wat bijgedragen aan 
je succes?” 
twan: “Ik wilde iets met creatief gaan doen, 
daarom koos ik deze school. Ik had daar wel 
15 km fietsen voor over. Het leek mij een 
warme, gezellige school, dat bleek ook zo te 
zijn. en Willem zat hier ook op school; zo-
doende zijn wij samen muziek gaan maken, 
wij hadden direct een klik me elkaar.”

“Hoe is het om BN-er te zijn?” 
twan: “Het is heel raar, dan moet je sociaal 
gezien lekker in je vel zitten. Het vereist  
best veel van je, veel druk. maar aan de 
andere kant kan je ook goede dingen ermee 
doen. Zoals ik mij nu inzet voor kIdsrights. 
Ik vind dat iedereen een opleiding moet 
kunnen doen.”
 
na de vragensessie deelde hij tientallen 
handtekeningen uit, terwijl zijn oud-mentrix 
mevrouw maas opmerkte: “Ik vind het zo 
leuk dat die jongen zoveel bereikt heeft. 
ook wetende dat hij echt heeft moeten 
knokken voor zijn vWo-diploma.” 
niek Stikvoort uit H5e vatte de middag 
samen “Ik ben blij dat ik hem heb mogen 
ontmoeten, want je merkt dat hij zichzelf is 
gebleven ondanks de roem, en dat maakt 
hem een echte artiest.”

Eva van Leeuwen-ten Have, 
PR coördinator 

Bezoek oud-leerling The Opposites BHV  
herhalingscursus
onlangs heeft op onze school de jaarlijkse 
bHv herhalingscursus plaats gevonden. er 
werd door het personeel brand bestreden 
( zie foto), eerste hulp verleend en een 
ontruiming geoefend. omdat het belang-
rijk is dat er bij een ongeval de juiste hulp 
verleend wordt, wordt deze herhalingscur-
sus jaarlijks aan het personeel aangeboden. 
er is ook nog een ontruimingsoefening 
gepland, die uiteraard op een onverwacht 
moment zal plaatsvinden! 
bij een eventuele ontruiming verlaat ie-
dereen het gebouw op een rustige manier 
en worden de ramen en deuren gesloten. 
De docenten verlaten het lokaal als laatste 
en blijven zo veel mogelijk bij de klas die 
ze op dat moment hebben. Geen paniek, 
want dat zorgt voor problemen! Alle leer-
lingen verzamelen dan op het schoolplein 
van de bosschool. Het is belangrijk dat 
iedereen de instructies van de bHv-ers op-
volgt, om het zo veilig mogelijk te maken! 
kortom; iedereen is veilig op de bSG!

Jan Bakker, BHV-er

Vrijwilligers 
beeldende vakken
vorig jaar plaatsten wij in de bSG berichten 
een oproep voor vrijwilligers die zelf een 
achtergrond hebben in beeldende vak-
ken om te helpen bij de lessen op de bSG. 
en met succes: inmiddels hebben we drie 
vrijwilligers gevonden die met hun expertise 
een aantal lessen textiel en handvaardig-
heid ondersteunen. We zijn erg blij met hen! 
We kunnen echter nog wel wat mensen 
gebruiken. mocht u belangstelling hebben 
of iemand kennen die belangstelling heeft, 
dan kunt u contact met mij opnemen.

Elly Kamminga, rector

Voor leerlingen 
groep 8
na de herfstvakantie start de bSG met de 
informatieronde voor de leerlingen die een 
volgende school gaan kiezen na groep 8. 
voorheen concentreerden wij deze infor-
matie in de maanden januari en februari. 
op verzoek van ouders en leerlingen heb-
ben we dit nu wat uit elkaar gehaald. De 
bSG heeft de eerste informatieavond voor 
de ouders van de leerlingen uit groep 8 
op donderdag 21 november en de twee-
de avond op 16 januari. ook worden 
er proeflessen aangeboden op woensdag 
27 november en op woensdag 29 januari. 
De open Dag op de bSG is op vrijdag 7 
februari. Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom.
Elly Kamminga, rector
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De medezeggenschapsraad (mr) overlegt 
met de schoolleiding over de besluiten die 
de schoolleiding voornemens is te nemen. In 
de medezeggenschapsraad van de bSG zijn 
er vier zetels voor de personeelsgeleding, 
twee voor de ouders en twee voor de leer-
lingen. De bevoegdheden en taken van de 
mr zijn beschreven in een reglement. Sinds 
vorig jaar zijn Wim van Lijnschoten en mar-
cel Zoon namens de ouders lid van de mr. 
Hierbij stellen zij zich kort aan u voor.
mijn naam is Wim van Lijnschoten en ik 
woon in bergen. mijn dochter Sophie zit in 
A2X en tot nu toe gaat alles naar wens. Ik 
ben, maar wil ook betrokken zijn en worden 
bij het wel en wee van de bSG. en dan niet 
alleen voor mijn dochter maar voor alle 

leerlingen. Alleen ouderavonden en magis-
ter vind ik te mager om een goed beeld te 
hebben van de sfeer en omstandigheden op 
de bSG. vandaar mijn stap naar de mr. Ik 
heb 3 jaar goede ervaring opgedaan als mr 
lid van de basisschool en ik wil die ervaring 
nu inzetten voor de bSG. Ik zie uit naar 
de samenwerking met de docenten en de 
schoolleiding.

mijn naam is marcel Zoon. Ik ben 47 
jaar, getrouwd met Astrid en woon in De 
rijp. onze dochter Sterre zit in H3e. vorig 
jaar ben ik via de ouderklankbordgroep 
in aanraking gekomen met de mr. nadat 
Wim en ik een paar vergaderingen hebben 
mee gekeken zijn we officieel geïnstalleerd 
als lid. Ik vind het leuk en leerzaam om op 
deze manier bij de school betrokken te zijn. 

De MR oudergeleding 

Ouder- 
klankbordgroep
op maandag 30 september is de ou-
derklankbordgroep voor het eerst dit 
schooljaar bij elkaar geweest. We hebben 
met elkaar teruggekeken op de start van 
het schooljaar en de informatie avonden. 
De ouders hebben deze positief ervaren. 
vorig jaar hebben we na bespreking in de 
ouderklankbordgroep en de mr besloten 
om nog maar twee papieren rapporten uit 
te reiken. Dit omdat iedereen via magis-
ter steeds op de hoogte kan blijven van 
de resultaten van de leerlingen. Het is 
dan wel belangrijk dat docenten tijdig de 
cijfers invoeren. ook vinden ouders het 
prettig als zij thuis nog even met hun kind 
naar proefwerken kunnen kijken, zodat ze 
eventueel extra kunnen oefenen. Wij zul-
len dit onder de aandacht bij de docenten 
brengen. Dit jaar hebben we voor het 
eerst een thema-avond georganiseerd. 
ouders hebben dit initiatief gewaar-
deerd en de suggestie voor een volgende 
thema-avond rond ‘social media’ ligt er 
al. verder hebben we gesproken over 
verschillende ontwikkelingen op school. 
Wat langer hebben we stil gestaan bij 
de invoering van passend onderwijs en 
hoe we als ouders en school samenwer-
ken. De volgende bijeenkomsten staan 
gepland op maandag 25 november 2013 
en maandag 24 maart 2014. Als u ook 
belangstelling hebt, kunt u zich aanmel-
den via info@berger-sg.nl. 
Elly Kamminga, rector

Het is voor de schoolleiding, de leraren en 
het oop een hele verantwoordelijkheid om 
het voor iedereen op school een nuttige, 
leuke en leerzame tijd te maken. In de mr 
bespreken we diverse zaken, zoals rooster-
beleid, financiële zaken, maar ook beleid 
omtrent mobieltjes binnen de school. We 
vergaderen 5 keer per jaar. Wim en ik zit-
ten ook in de ouderklankbordgroep. Hierin 
worden ook verschillende zaken besproken 
en aan de ouders gevraagd wat ze er van 
vinden. Dat maakt de bSG een school waar 
zaken op verschillende manieren aangekaart 
of besproken kunnen worden. 

Wilt u iets kwijt, of heeft u de zaken  
die u in de mr besproken wilt zien? 
mail ons dan op marcelzoon@live.nl 
of tlijnsch@kpnmail.nl

Donderdag 3 oktober was het zover! De 
officiële aftrap van de maatschappelijke 
Stage, met een stagemarkt in de aula. net 
als voorgaande jaren lopen de leerlingen uit 
3 mavo/vmbo-tl, 4 havo en 4 atheneum de 
maatschappelijke stage. een maatschappe-
lijke stage (maS) houdt in dat leerlingen 30 
uur vrijwilligerswerk doen als onderdeel van 
hun schoolcarrière. op deze manier leren ze 
hun directe omgeving op een andere manier 
kennen en leveren ze een actieve bijdrage 
aan de samenleving.
Leerlingen kunnen hun maatschappelijke 
stage bijvoorbeeld lopen bij een zorginstel-
ling, een sportvereniging of een andere non-
profitorganisatie. om leerlingen op weg te 
helpen organiseerde de bSG samen met de 
vrijwilligerscentrale regio Alkmaar een eigen 
stagemarkt. Deze markt bood leerlingen de 
mogelijkheid om zich te oriënteren  op een 
bij hen passende stage. ook werden hier al 
vele contacten gelegd tussen de leerlingen 
en de stage aanbieders.

De leerlingen konden kennismaken met 
een grote diversiteit aan organisaties, te 
weten Stichting Welzijn bergen, Stichting 
eckmunde, natuurvriendenhuis Het Zeehuis, 
De nieuwe marke, Zwembad Hippo’s de 
beeck, Unicef, Stichting philadelpia, Wonen-
plus Alkmaar, esdégé- reigersdaal, Stichting 
Gambia School Children, Ivn noord-
kennemerland en de Alkmaarse Diversiteit 
Stichting.

medewerkers van de vrijwilligers Centrale 
waren aanwezig om vragen te beantwoor-
den over vrijwilligerswerk in het algemeen 
en de maatschappelijke stage in het bijzon-
der. tijdens de evaluatie kregen we van veel 
stage aanbieders te horen dat onze leerlin-
gen erg enthousiast en geïnteresseerd waren. 
De sfeer op de stagemarkt vonden ze ook 
zeer ontspannen.

Eugène van Stralen, 
begeleider maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage(markt) 



mijn naam is Bessie Balrak en ik 
ben dit jaar begonnen als docent 
kunst Algemeen en Ckv aan de 
bSG. In juli 2013 ben ik afgestu-
deerd als eerstegraads docent 
kunstonderwijs en Ckv aan de 
Universiteit van Amsterdam. 

voordat ik aan de lerarenop-
leiding begon heb ik kunstge-
schiedenis gestudeerd in Utrecht. 
Waar ik ook geboren en getogen 
ben. Ik ben afgestudeerd op 
moderne en hedendaagse kunst 
en fotografie. op dit moment 
woon ik in Amsterdam, maar reis 
elke dag met veel plezier naar 
bergen (dat ik al goed kende van 
meerdere weekendjes weg). 

Ik heb het erg naar mijn zin op 
de bSG. er heerst een fijne en 
persoonlijke sfeer die goed bij 
mij past. Ik hoop nog lang op de 
bSG te blijven en zoveel mogelijk 
leerlingen te kunnen enthousias-
meren voor kunst en cultuur.

Ik ben Freek Burgers 39 jaar. Ik 
geef al weer heel wat jaren wis-
kunde. ondertussen heb ik di-
verse studies gedaan. 2e graads 
lerarenopleiding, heao-be, en 
1e graads opleiding wiskunde. 
redelijk wat in de exacte hoek 
dus. mijn talen staan dan ook 
op een laag pitje, maar ik spreek 
toch nog een redelijk woordje 
Slowaaks. 

voordat ik hier ben neergestre-
ken, heb ik twee jaar les gege-
ven op het Stedelijk Gymnasium 
in Haarlem. maar aangezien ik 
in Den Helder woon en ik ook 
nog twee zonen heb waarvan 
de jongste nu ook naar de basis-
school gaat, ben ik maar eens 
wat dichterbij huis gaan werken. 

vroeger was ik een redelijke 
sporter, namelijk schaken, ik heb 
het ooit nog eens zonder al te 
veel studie, geschopt tot 11e 
van Den Helder. Helaas kan ik 
door werkzaamheden niet meer 
sporten, maar mijn conditie is 
nog redelijk. A je to!

Ik ben coen van Pruissen en 
ben sinds begin van dit school-
jaar begonnen als eerstegraads 
docent aardrijkskunde. vier 
en een half jaar geleden heb 
ik vanuit de archeologie de over-
stap gemaakt naar het onderwijs. 
Ik ben toen als zij-instromer 
begonnen op een school in Am-
sterdam en heb in het eerste jaar 
gelijk de opleiding aan de vrije 
Universiteit gevolgd.  
 
Ik heb geen moment spijt gehad 
van de overstap en werk met 
zeer veel plezier in het onderwijs. 
op dit moment woon ik nog 
met mijn vrouw en twee kin-
deren (een zoon van 3 jaar en 
een dochter van 9 maanden) in 
Amsterdam. eind oktober zullen 
wij gaan verhuizen naar Alkmaar. 
vandaar ook dat ik gereageerd 
had op de vacature van de bSG 
die vrij kwam. 

De eerste weken op de bSG 
zijn mij zeer goed bevallen. Het 
is een school met een erg fijne 
sfeer en ik kijk uit naar de rest 
van het schooljaar!

mijn naam is Rona Hatzmann, 
nieuwe docente Frans op de 
bSG. Ik ben 38 jaar, getrouwd 
en heb twee dochters. Wij wo-
nen in Heemskerk, samen met 
onze kat, twee konijnen en een 
heleboel guppies. In mijn vrije 
tijd ben ik graag met muziek be-
zig. Ik speel piano en zing graag, 
en een concertje op z’n tijd, daar 
geniet ik echt van.  
verder zoek ik mijn ontspanning 
in hardlopen en geef ik schaak-
les aan de jeugd van schaakclub 
de Wijker toren. 

voor mijn komst naar de bSG 
heb ik eerst tien jaar gewerkt 
op het kennemer College in be-
verwijk, daarna vier jaar op het 
Gymnasium Felisenum in velsen-
Zuid en het afgelopen schooljaar 
ook op het Ichthus Lyceum in 
Driehuis. De laatste jaren heb ik 
me gespecialiseerd in autisme en 
hoogbegaafdheid.

omdat werken op twee scholen 
toch wel heel druk was, heb ik 
besloten over te stappen naar 
de bSG. een beslissing waar ik 
absoluut geen spijt van heb! er 
hangt een hele fijne en rustige 
sfeer op onze school en we 
hebben leuke en enthousiaste 
leerlingen.

********* NiEUw  PERsONEEL  *********
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begin dit schooljaar ben ik, 
sanne Roosjen, begonnen als 
docent engels op de bSG. Ik geef 
18 uur les in de onder- en boven-
bouw en vind deze combinatie 
erg leuk. omdat ik veel lesgeef 
ben ik bijna alle dagen op school 
te vinden, behalve op donder-
dag; dan zit ik namelijk zelf in de 
schoolbanken om mijn eerste-
graads bevoegdheid te behalen. 
Ik ben momenteel bezig met het 
tweede jaar en hoop mijn studie 
binnen de gestelde tijd van drie 
jaar af te ronden. 

omdat ik hiervoor op een grote 
middelbare school in Hoorn heb 
gewerkt, vind ik het erg leuk om 
nu te ervaren hoe fijn het is om 
op een kleine school te werken. 
Je leert namelijk niet alleen col-
lega’s maar ook leerlingen veel 
sneller kennen en je komt elkaar 
al snel meerdere keren per dag 
tegen op de gang. De eerste 
paar weken zijn mede daarom 
ook snel en zeer positief verlo-
pen; ik weet zeker dat ik een erg 
fijne tijd op de bSG tegemoet ga!

mijn naam is Anne koning en 
ik studeer aan de Hogeschool 
van Amsterdam. Ik loop sinds 
eind augustus stage op de bSG. 
Ik zit in het derde jaar van mijn 
opleiding (docent nederlands 
tweedegraads). 

De afgelopen twee jaar heb ik 
stage gelopen en lesgegeven op 
het Willem blaeu, via hen ben 
ik bij de bSG terechtgekomen. 
Ik woon in Avenhorn en ben 
20 jaar oud. op de bSG heb ik 
het erg naar mijn zin. De sfeer 
is gemoedelijk en de collega’s 
zijn enthousiast. Ik weet zeker 
dat ik hier de kans krijg om 
mijn competenties verder te 
ontwikkelen. naast het lesgeven 
vervul ik ook andere taken op 
de bSG, zoals het afnemen van 
inhaaltoetsen en begeleiden van 
leerlingen bij de HUbS. Ik kijk uit 
naar een plezierig en inspirerend 
schooljaar.

Hallo allemaal! mijn naam is 
Rachel Goudriaan en vanaf 
september ben ik begonnen aan 
mijn tweede jaar op de Hoge-
school van Amsterdam. Daar 
leer ik voor docent geschiedenis. 

met alleen boeken word je nog 
geen docent, daarom zal ik aan-
komend jaar op de bSG stage 
lopen om praktijkervaring op te 
doen. via het Willem blaeu ben 
ik aan mijn stage op de bSG te-
recht gekomen. Ik ben achttien 
jaar oud, hou van koken en het 
strand. Aankomend schooljaar 
zal ik elke woensdag aanwezig 
zijn. misschien tot ziens!

Hoi allemaal! twee jaar geleden 
liep ik stage op het Dalton Col-
lege, vorig jaar op het Willem 
blaeu en zo kwam ik terecht op 
de bSG! mijn naam is Eva  
Barendregt en ik volg de lera-
renopleiding wiskunde aan de 
HvA in Amsterdam. 

Dit jaar zit ik in het derde jaar 
van mijn opleiding en loop ik 
stage op de bSG. mijn eerste 
indruk van deze school was 
heel positief en nu na een paar 
weken is hier nog niks aan 
veranderd! verder woon ik in 
Stompetoren met mijn ouders 
en mijn twee zusjes. Ik hoop op 
een leerzaam en gezellig jaar. 
misschien tot ziens!

********* NiEUw  PERsONEEL  *********

BSG BERICHTEN INFORMATIEBULLETIN VOOR OUDERS  oktober/november 2013 pAG 5


