
“Op de BSG gaan  
we respectvol met elkaar om. 
Met elkaar, met het personeel  

en met de omgeving.  
We bieden de ruimte om  

rustig te kunnen werken en  
je veilig te voelen.”

Harry van der Linden 
conciërge

“Kenmerkend voor  
onze school is de relatie  

tussen leerling en docent;  
deze is gebaseerd op wederzijds  

respect en vertrouwen.”

Wat voor school is de BSG?
De BSG is een kleine school aan de rand van 
het Bergerbos, waar leerlingen uit de hele 
regio naar toe komen. We zitten met alle 
leerlingen in één gezellig gebouw. Daardoor 
heerst in de school de sfeer van een ver-
trouwde gemeenschap, waar het gewoon 
is dat oudere leerlingen de jongere helpen. 
Behalve aan cognitieve ontwikkeling schenkt 
de BSG veel aandacht aan culturele, sociale 
en persoonlijke vorming. Die aandacht is 
merkbaar in de lessen, de activiteiten buiten 
de les, de excursies, de leerlingbegeleiding 
en de goede sfeer.

De school is aangesloten bij de Stichting 
Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord- Hol-
land-Noord (SOVON). SOVON omvat negen 
kleinschalige scholen voor openbaar voort-
gezet onderwijs in de kop van Noord-Hol-
land. Door samen te werken kan elke school 
zijn eigen identiteit behouden en sterke 
punten uitdragen. Een persoon- lijke, veilige 
en stimulerende leeromgeving midden in de 
maatschappij staat bij alle  
SOVON-scholen centraal.

Onderwijsvisie: de kunst van het leren
•  Kwaliteit: goed onderwijs en een zo hoog 

mogelijk diploma;
•  Creativiteit: aandacht voor kunst en cul-

tuur, expressievakken tot het eindexamen;
•  Veiligheid: aandacht voor de individuele 

leerling;
•  Verantwoordelijkheid: leren verantwoor-  

delijk te zijn voor jezelf en je omgeving.

BESTE 
OUDERS,

Dakpanklas
De BSG heeft in leerjaar 1 en 2 dakpan-
klassen mavo/havo, havo/atheneum en een 
aparte atheneumklas. In een dakpanklas 
krijgt de leerling uitleg, instructie en toetsing 
op twee niveaus. Een leerling blijft meestal 
in dezelfde dakpanklas omdat ze twee jaar 
de tijd hebben. Soms wordt een leerling 
bevorderd naar een andere, meer passende, 
dakpanklas. Na leerjaar 2 stromen leerlingen 
door naar 3 mavo, 3 havo of 3 atheneum..

Verder biedt de BSG onder andere:
•  Werken met laptops en digitale middelen 

als green screens
•  Het Bergerbosproject, seizoensgebonden 

project voor biologie en aardrijkskunde
•  Het vak Onderzoek & Ontwikkeling ter 

voorbereiding op wetenschappelijk  
onderwijs graag wijzigen in: Excursies  
naar o.a. Den Haag, Amsterdam, het  
Rivierengebied en Texel

•  Het Excellentprogramma met eigen  
onderzoeksprojecten

•  Een bètapracticum met onderzoeks- 
vaardigheden voor alle exacte vakken

•  In elke afdeling een buitenlandreis in  
het voorexamenjaar

•  Sportdagen, clinics, deelname aan  
sporttoernooien als Olympic Moves

•  Deelname aan (internationale)  
kennisolympiades en debattoernooien  
zoals IJSO

•  Pre-University College i.s.m. de Vrije  
Universiteit Amsterdam en de Technische 
Universiteit Delft.

•  Het Ander & Ik-festival en het 3-daags  
cultuurfestival

Afdelingen en plaatsing
Aan de hand van de gegevens die we van de 
basisschool krijgen wordt uw zoon of doch-
ter in een van de brugklassen geplaatst. Kin-
deren met hetzelfde advies en, als het even 
kan, uit dezelfde omgeving worden bij elkaar 
in de klas geplaatst. Ook mogen leerlingen 

bij inschrijving aangeven bij wie ze graag in 
de klas willen zitten.  
Wij doen ons best rekening te houden met 
die wensen.

Beeldende vakken, drama en muziek
Onze school is een van de weinige scholen 
in Nederland waar je examen kunt doen in 
de drie beeldende vakken en muziek.  
De beeldende vakken zijn handvaardigheid, 
textiel en tekenen. Leerlingen kunnen de 
kunstvakken met alle profielen, ook de  
exacte, combineren. In de brugklas steken 
we extra tijd in de creatieve vakken, ook in 
het vak drama. Alle leerlingen van de BSG 
kunnen auditie doen voor deelname aan 
onze muziektheatervoorstellingen en ook 
tijdens het brugklaskamp komt creativiteit 
ruimschoots aan bod.
Verder krijgen leerlingen in de brugklas van 
de BSG twee mentorlessen en de vakken  
Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, 
aardrijkskunde, wiskunde, biologie en  
lichamelijke opvoeding. In de atheneum- 
brugklas wordt ook het vak Onderzoek & 
Ontwikkeling aangeboden.

Media Business Mavo
Als je op de BSG je mavodiploma haalt, weet 
je wat het is om een ondernemer te zijn. Een 
ondernemer heeft een product of talent dat 
hij wil verkopen. Hoe je dit talent of product 
verkoopt aan klanten leer je op de Media 
Business Mavo. Je leert ondernemen, hoe  
je met geld om kunt gaan, presenteren en 
sociale media te gebruiken.
Zo weet jij hoe je klanten bereikt. Vanaf 3 
mavo volg je vakken op de Media Business 
Mavo en ontdek je je talent of product dat jij 
in de markt wilt zetten.

Jaarindeling en rapporten
In het begin van het schooljaar is er veel 
aandacht voor de overstap vanaf de basis- 
school en de kennismaking met de BSG. 
Leerlingen krijgen tijd om te wennen  
aan de docenten, het gebouw, de weektaken 
en de verschillende manieren van leren en 
toetsen.
Aan het eind van het schooljaar krijgen de 
leerlingen het bevorderingsrapport mee naar 
huis. Twee keer per jaar is er voor ouders 
gelegenheid voor een 10 minutengesprek. 
Ook kunnen ouders met een code inloggen 
in Magister, het leerlingvolgsysteem van de 
school. Zo kunnen zij de cijfers en de agenda 
van hun kind bekijken. Aan het einde van het 
schooljaar ronden we de resultaten af tot 
het bevorderingscijfer.

Schoollocatie
De BSG is een school met een belangrijke 
regiofunctie. Veel leerlingen komen uit  
Alkmaar en Bergen, maar  sommige ook 
uit Petten, De Rijp,  Warmenhuizen en de 
Egmonden. Waar u ook woont, uw kind ont-
moet altijd een klasgenoot met wie hij/zij 
kan meefietsen. We maken gebruik van het 
bos in verschillende vaklessen. Achter de 
school ligt het Bruggerplein waar alleen  
brugklassers mogen pauzeren.

Programmeren & Design
De BSG is de eerste school in de regio met 
het keuzevak Programmeren & Design in  
de brugklassen havo, havo/atheneum en 
atheneum. Afhankelijk van persoonlijke 
interesse krijgen leerlingen de kans om zich 
in bepaalde gebieden te specialiseren: pro-
grammeren of applicatiedesign. Voorbeelden 
zijn programmeren, webdevelopment, app 
design en user experience die in modules 
worden aangeboden. Zo krijgen zij de ruimte 
om goed te worden in de dingen die zij leuk 
vinden en waar hun passie ligt.  Ze kunnen 
kiezen uit verschillende modules die ze 
willen volgen zoals Python, Linux, Blender, 
Javascript en UX Design. Na het afronden van 
een module krijgen ze een badge in de skill-
stree. Elke badge heeft ook een vervolgbadge 
waarmee je de mogelijkheid hebt om je te 
verdiepen in dat onderdeel. De leerlingen 
in de P&D-klas schaffen zelf een geschikte 
laptop aan. 
Daarnaast werken de leerlingen in kleine 
groepjes aan een project, in de rol van  
projectmanager, developer of designer. Aan 
het einde van het project hebben ze een app 
gemaakt die zo in de App Store verkocht zou 
kunnen worden. Ook kun je toewerken naar 
een certificaat zoals het Google Android  
developer basics-certificaat.

Het kiezen van een passende voortgezet onderwijsschool na de basisschool, is lastig en 
belangrijk. Het aanbod is groot; scholen onderscheiden zich door profiel, niveau, sfeer en 
aanbod. Wij geloven dat goed onderwijs een omgeving biedt waarin leerlingen hun ta-
lenten en intellectuele- en sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen. Dat doen wij door 
een duidelijk kunst- en cultuurprofiel. Dit profiel komt terug in het aanbod van creatieve 
vakken, zoals muziek, drama, tekenen, handvaardigheid, textiel, programmeren & design 
maar ook een diversiteit aan sportieve activiteiten vinden wij van belang.
Wij zijn een gemeenschap die recht doet aan diversiteit en waar samen geleerd en gewerkt 
wordt in een prettige sfeer, op een prachtige locatie. Leerlingen op de BSG voelen zich 
welkom en gaan prettig met elkaar om. Dit is zichtbaar op het plein, in het gebouw en in 
de lessen. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen de Berger Scholengemeenschap bezoeken 

om de sfeer te proeven en het onderwijs zelf te ervaren. Tot ziens op de BSG!
 

Reinoud Buijs, rector BSG

2023-2024

Ouderkrant

Leerlingen komen vanuit alle richtingen naar de BSG fietsen.  
Sommige wonen niet ver van school en doen daar 5 à 10 minuten  
over, maar de meeste fietsen in groepjes iedere dag een half uur  
tot 45 minuten van en naar de BSG. Wie met het openbaar  
vervoer reist, kan ’s morgens de extra bus nemen die van het  
station Alkmaar naar Bergen rijdt. Deze heeft een halte op het  
Plein, zo’n 15 minuten lopen van de school.  
Ook zijn er regionale buurtbussen die naar de BSG rijden.

“ We zijn een school waar kinderen gezien worden en zichzelf kunnen zijn,  
waaraandacht is voor kunst, cultuur en exacte vakken en waar we leerlingen keuze  
ieden en leren werken met digitale middelen.”



“Samen met  
de brugklasmentoren  

en docenten werk ik aan  
goed onderwijs en een prima  

sfeer op school.”

Jolanda Glas 
afdeling brugklassen“Op de BSG gaan  

we respectvol met elkaar om. 
Met elkaar, met het personeel  

en met de omgeving.  
We bieden de ruimte om  

rustig te kunnen werken en  
je veilig te voelen.”

Harry van der Linden 
conciërge

“De mentor zorgt voor een goede  
sfeer in de klas, maakt de leerlingen 

wegwijs inde school, helpt bij problemen  
en houdt contact met ouders.  

Elke docent besteedt aandacht aan hoe je 
het beste leert voor zijn/haar vak.  

De mentor bespreekt in het algemeen  
welke leerstrategieën er zijn en hoe je je  

huiswerk organiseert met behulp van  
een agenda.”

Loes de Reus,  
brugklasmentor

Veranderingen voor kind en ouders
Met de start in de brugklas verandert er  
veel voor leerlingen en hun ouders. De  
leerlingen gaan vaak verder reizen, zien 
meerdere leraren per dag, krijgen meer huis-
werk en handelen zelfstandiger. Om deze 
overstap vanaf de basisschool gemakkelijker 
te laten verlopen heeft iedere brugklas een 
mentor, een hulpmentor en mentorlessen. 
Voor ouders is de mentor het eerste aan-
spreekpunt. De hulpmentoren, leerlingen 
uit de bovenbouw, ondersteunen de brug-
klas-mentor bij allerlei activiteiten en soms 
tijdens mentor-lessen. De eerste weken 
worden de leerlingen begeleid bij het vinden 
van de looproutes in de school, het eerste 
huiswerk en hoe dit aan te pakken. 
Op de BSG werken leerlingen met een 
BSG-planner, waarmee zij leren plannen, 
organiseren en reflecteren. Er is een brug-
klaskamp met creatieve en sportieve activi-
teiten, gericht op groepsvorming. Een ander 
belangrijk onderdeel van het eerste jaar op 
de BSG is de weerbaarheidstraining Rots & 

Begeleiding
Water. Leerlingen leren daar ruimte te geven 
aan elkaar, maar ook zelf duidelijk te maken 
wat ze wel en niet willen.

Steeds meer maken we gebruik van digitale  
hulpmiddelen, zoals Chromebooks, de 
Elektronische Leeromgeving en het digitale 
portfolio. Hierdoor kan de docent directer 
feedback geven op het leren van de leerling 
en eigentijdse leermiddelen inzetten.

Coaching
In coachingsgesprekken dagen wij leerlingen 
uit om, op basis van eigen reflectie, ver-
wachtingen te formuleren. Zo kunnen leer-
lingen eigenaar worden van hun leerproces 
en zijn zij verantwoordelijk voor hun eigen 
ontwikkeling.

Intern Zorgoverleg
Op de BSG begeleidt de ondersteunings-
coördinator leerlingen die specifieke 
aandacht nodig hebben. Ook onderzoekt 
zij samen met de afdelingsleider van de 

brugklassen of de zorgvraag van leerlingen 
die zich willen aanmelden in ons onder-
steuningsprofiel past.
Daarnaast maakt de ondersteunings-
coördinator deel uit van het zorgteam van 
de school, waar met afdelingsleiders en  
externe hulpverleners wordt overlegd over 
de beste begeleiding van leerlingen die extra 
zorg nodig hebben. Ook heeft de ondersteu-
ningscoördinator een adviserende en onder-
steunende functie voor leerlingen,  
docenten, mentoren en afdelingsleiders  
inzake zorgproblematiek.

Dyslexie
We hebben afspraken gemaakt over lay-out 
en tijdsduur van toetsen, zodat alle leerlin-
gen genoeg tijd hebben om een toets te  
maken. Hierdoor voelt de dyslectische leer-
ling zich geen uitzondering. Voor leerlingen 
die een dyslexieverklaring hebben en die 
volgens het dyslexieonderzoek baat hebben 
bij bepaalde hulpmiddelen, gaan we met  
ouders in overleg over de mogelijkheden.

Faalangst
In leerjaar 2 inventariseren we of er leer-
lingen zijn die last hebben van faalangst. 
Leerlingen met faalangst kunnen deelne-
men aan de faalangstreductietraining. Hier 
leren kinderen in kleine groepjes, onder 
begeleiding van een bevoegde faalangst-
reductietrainer, op een goede manier met 
faalangst om te gaan.

Ondersteuning bij het leren
Wij bieden een uitgebreid ondersteunings-
aanbod, tijdens en na schooltijd aan, om 
leerlingen een steuntje in de rug te geven bij 
het leren. Elk vak biedt aan het eind van de 
dag een extra vragenuurtje aan, voor extra 
instructie. Andere vormen van extra onder-
steuning zijn:
•  Huiswerkbegeleiding algemeen;
•  Studiehulp Nederlands en wiskunde;
•  Ontwikkelen van leren leren/ executieve 

vaardigheden;
•  Extra wiskundeles voor leerjaar 3 t/m 6;
•  Examentraining;
•  Faalangstreductietraining. 

Zeggenschap van de ouders
De zeggenschap van de ouders is vooral 
omschreven in het reglement van de  
Medezeggenschapsraad.  
De oudergeleding van deze raad heeft 
bijvoorbeeld  instemmingsrecht  over de 
hoogte van de ouderbijdrage en de  
bestemming van deze gelden. Verder 
draagt de oudergeleding een lid voor de 
GMR van de SOVON voor. Ook kunnen 
ouders meepraten over de school in de 
ouderklankbordgroep die drie keer per 
jaar bijeenkomt.

Schoolboeken
Voor de zomervakantie kunnen alle 
(nieuwe) leerlingen via de website van de 
firma Iddink hun boekenpakket bestellen. 
Zij krijgen de boeken voor het begin van 
het nieuwe schooljaar thuis bezorgd. Deze 
boeken krijgen de leerlingen in bruikleen.

Ouderbijdrage
De BSG biedt gedurende de hele school-
periode een ruim vakkenpakket en verschil-
lende activiteiten aan. De school vraagt 
ouders een vrijwillige bijdrage te doen voor 
extra activiteiten. Met deze bijdrage worden 
extra sociale-, cognitieve-, kunstzinnige- 
culturele en sportieve activiteiten bekostigd. 
Het zijn de activiteiten die wij zo belangrijk 
vinden voor onze leerlingen en het  
specifieke karakter aan de BSG geeft. De  
opbrengst van de vrijwillige ouderbijdrage 
stelt ons in staat het specifieke karakter  
van de BSG te waarborgen.

Ten slotte
Wij hopen dat deze krant voor u een aanlei-
ding is om de BSG te bezoeken. We staan u 
graag te woord en zullen uw vragen  
beantwoorden.

Belangrijke data

Ook van belang

de BSG. Tijdens deze avond ontmoet u leer-
lingen, docenten en schoolleiders. Er is een 
algemeen gedeelte en gelegenheid om u 
te verdiepen in onderwerpen waarnaar uw 
belangstelling uitgaat, zoals bijvoorbeeld 
mentoraat, dakpanklassen, Media Business 
Mavo, projecten, activiteiten, formatieve 
evaluatie, het excellentprogramma, digitaal 
onderwijs et cetera.

Leerlingmiddagen:  
Ontdek de Brugklas! 
Voor leerlingen van groep 8 bieden we de 
mogelijkheid om eens binnen te komen  
kijken bij de BSG. Op woensdag 16 november, 
woensdag 11 januari en woensdag 8 februari 
kun je proeflessen komen volgen. 
De middagen beginnen om 14.30 uur en 
duren tot ongeveer 16.30 uur. Je volgt twee 
lessen in verschillende lokalen, gegeven door 
verschillende docenten. Zo kun je ervaren hoe 
wij met elkaar omgaan op de BSG en krijg je 
een goed beeld of de BSG bij je past. 
Aanmelden voor de leerlingmiddagen kan  
via de BSG-website.
De workshops op de ochtenden zijn bestemd 
voor leerkrachten van groep 8 die samen met 
hun klas willen komen. Voor aanvang van  
de workshops worden de kinderen ontvangen 
in de aula.

Ontmoetingsavond voor ouders
Op maandag 18 januari 2023 om 19.30 uur is 
er een ontmoetingsavond voor ouders van 
toekomstige brugklassers in de aula van  

Ouderavond Programmeren & Design
Op maandag 16 januari 2023, aanvang 19.30 
uur, vindt een extra ouderavond voor groep 
8 plaats, die geheel in het teken staat van 
de Programmeer- en Designklas. Wat houdt 
deze nieuwe klas in, waarom zou je voor 
deze klas kiezen, hoe ziet het lesprogramma 
eruit en welke kennis en vaardigheden ko-
men aan bod.

Aanmelding
Als uw keuze is gevallen op de BSG,  
verzoeken wij u het aanmeldingsformulier 
in te vullen. Dit formulier ontvangt u op de 
Ontmoetingsavond of de Open dag en kunt 
u ook op de website vinden.  
Vervolgens nodigen we u uit om (al dan niet 
samen met uw zoon of dochter) het formu-
lier langs te brengen. Wij nemen dan het for-
mulier met u door en bespreken eventuele 
bijzonderheden. Dit kan op dinsdag 7 maart 
2023 tussen 15.30 en 17.30 uur en ‘s avonds 
van 19.00 tot 20.00 uur in de aula van de 
BSG. En op woensdag 8 maart 2023 tussen 
15.30 en 17.30 uur. Een afspraak maken is  
niet nodig.

Kennismakingsmiddagen
Op woensdag 21 juni 2023 volgt een  
kennismakingsmiddag. Op deze middag  
maken de nieuwe brugklassers kennis met 
hun toekomstige klas, hun mentor en de 
school. Voor kinderen die 22 juni op kamp 
zijn is er op woensdag 28 juni 2023 een  
andere kennismakingsdag.

Berger Scholengemeenschap

MAVO • HAVO • ATHENEUM
DE KUNST VAN HET LEREN

Rondelaan 34

1861 ED Bergen

(072) 589 41 18

info@berger-sg.nl

www.berger-sg.nl

facebook.com/BergerScholengemeenschap

@bergerscholengemeenschap

@bsgbergen

@bsgbergen


	_GoBack

