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GROEPERS!
Een nieuwe school uitzoeken
is best moeilijk. Er komt veel
informatie op je af en iedere school
zet z’n beste beentje voor.
Sommige scholen doen veel aan sport,
andere scholen hebben veel activiteiten
of gaan vaak naar het buitenland.
De Berger Scholengemeenschap is bekend
om kunst en cultuur, maar heeft het allemaal.
Van de brugklas tot het eindexamen bieden
we je inspirerende lessen, boeiende
excursies en extra ruimte om jouw talent
te laten bloeien. Hoe?
Dat lees je in deze krant.

De BSG
wil jou zo goed
mogelijk informeren, zodat
je de juiste keuze maakt voor
een school die bij jou past. We hebben
alle data van de Open dag, leerling- en
kennismakingsdagen voor je op
een rijtje gezet.
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Nieuw op de
BSG is de Programmeeren Designklas waar je leert
programmeren en apps ontwikkelen.
Je werkt aan een realistisch project in de
rol van projectmanager, developer en designer
en krijgt officiële Google-certificaten na
elk project!
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BSG: een fijne school
waar je kunt kiezen
De BSG is een veilige en bruisende school voor voortgezet
onderwijs, aan de rand van het Bergerbos. We zijn een kleinschalige
school waar we onze leerlingen kennen. Persoonlijke aandacht en
interesse in elkaar maken van onze school een betrokken school.
We bieden workshops, stages, sportprogramma’s, debatten,
onderzoeken, een excellentprogramma en nog veel meer. Op de BSG
duurt de brugperiode twee jaar. Dan heb je genoeg tijd om erachter
te komen of je op het goede niveau zit. We bieden drie niveaus aan:
mavo/vmbo-tl, havo en atheneum. Als je te hoog of te laag zit kun
je overstappen naar een ander niveau.
1. HET GAAT OM JOU!
We leren je graag kennen en hebben aandacht
voor wat jou beweegt. We houden rekening met
wat jij al weet.
• we sluiten aan op jouw kennisniveau
• overstappen tussen niveaus
2. EEN PRIMA SFEER
We zijn een school waar we elkaar kennen en met
respect behandelen. Als jij je prettig en veilig voelt,
presteer je beter.
• respect en persoonlijke aandacht
• mentor en hulpmentor
3. KEUZE
In alles wat we doen op de BSG staat jouw ontwikkeling
centraal. Naast grote nadruk op een prettig en veilig onderwijsklimaat vinden wij het belangrijk dat jij zelf keuzes kunt
maken in het lesprogramma. Dit noemen wij BSG-uren.
Je kiest uit steunuren en projecten zoals fotografie, freerunnen, Japans textiel, robotica, ondernemen, theater en
programmeren. Vier keer per jaar maak je nieuwe keuzes.

Op de BSG praten we graag met jou.
Je vertelt ons wat je wilt bereiken en wat
je daarvoor nodig hebt van je ouders en van school.
Je vertelt wat goed gaat en wat je wilt verbeteren.
We hebben verder actieve leerlingklankbordgroepen
die praten met de schoolleiding.

Je mag zijn wie je bent!
We zijn benieuwd naar wat jij wilt en kunt en stimuleren je om
jezelf te ontwikkelen. Op de BSG weten we dat iedere leerling
anders is. Misschien werk jij het liefst zelfstandig en weet je zelf
wel wanneer je extra uitleg nodig hebt. Maar het kan ook zijn
dat je liever hebt dat je docent meekijkt en je weer op gang
help als het even tegenzit.
Op de BSG houden we rekening met dat soort verschillen door
persoonlijke aandacht te bieden in de vorm van de BSG-uren,
een mentor, een hulpmentor, het tutorprogramma en maatwerk. Zeker in het begin is de mentor je steun en toeverlaat.
Je kunt bij hem/haar met alles terecht, dus ook met
persoonlijke dingen. De mentor zorgt voor een goede
sfeer in de klas en houdt in de gaten of het wel
goed met je gaat. Wij vinden een goede sfeer
ontzettend belangrijk. Als jij je prettig en
veilig voelt, presteer je beter.

4. CREATIVITEIT = ONTWIKKELING
Creativiteit is voor ons meer dan kunstzinnigheid. Wij stimuleren jouw nieuwsgierigheid en
vindingrijkheid zodat je je ontwikkelt en slimmer wordt.
• Chromebooks en Google Classroom
• Muziektheater
• Programmeer- en Designklas
• Kunst- en techniekonderwijs voor vmbo

LEERLINGMIDDAGEN

Alle data op een rij
Een nieuwe school kiezen is best lastig en er komen heel wat vragen
op je af. Aan de ene kant harstikke stoer: je gaat steeds vaker je eigen
beslissingen nemen... maar je wilt dan natuurlijk wel zeker van jezelf zijn.
Want de keuze voor een goede school is van groot belang voor jouw
toekomst. Om je wegwijs te maken organiseren wij een aantal momenten
waarop je kennis met ons kunt maken. En wij met jou natuurlijk!

Speciaal voor leerlingen uit groep 8 organiseert onze school de
leerlingmiddagen. Je volgt per middag één workshop en kunt
meerdere woensdagmiddagen deelnemen. Je mag je inschrijven voor deze dag en daarbij één workshop kiezen, waarbij je
aangeeft welke je 1e en 2e voorkeur heeft. Elke workshop biedt
plaats aan maximaal 20 leerlingen, dus wees snel met opgeven!
Je kunt kiezen uit:
• SCIENCE • KUNST • WOORD • WERELD
11 & 18 november 2020 om 15.00 uur
2 & 9 december 2020 om 15.00 uur
13, 20 & 27 januari 2021 om 15.00 uur
3, 10 & 17 februari 2021 om 15.00 uur

NIEUW!
DE PROGRAMMEER- EN DESIGNKLAS
Nieuw is komend schooljaar onze Programmeer- en Designklas, waar je leert
programmeren en apps ontwikkelen. Vier keer per jaar werk je aan een project
van een echte opdrachtgever, in de rol van projectmanager, developer en
designer. Aan het einde van het project heb je een app gemaakt die zo in
de App Store verkocht kan worden. Ook krijg je een certificaat zoals b.v. het
Google Android developer basics-certificaat. Kortom, wil jij veel leren over
computers, programmeren, web development, game development, en het
ontwikkelen van apps? Dan zit je op de BSG op de juiste plek!

KIEZEN IS LEUK
Je ontdekt van alles over de wereld om je heen, over onze geschiedenis,
slimme formules, wat je in je mars hebt en waar je misschien nog niet zo goed
in bent. Je leert keuzes maken in wat je wel en niet wilt. Op de BSG sluiten we
aan op jouw kennisniveau, maar stimuleren we je ook om jezelf te ontwikkelen. Dit doen we o.a. in de BSG-uren waar je bijvoorbeeld fotografieles krijgt,
zelfverdediging, Cambridge English. Maar ook door deelname aan sporttoernooien, (internationale)kennisolympiades en open podia. De BSG biedt een
breed palet aan inspirerende & vakoverstijgende projecten en activiteiten.
We willen jouw nieuwsgierigheid prikkelen, zodat je een leven lang blijft leren.

DIGITAAL :)
De BSG ontwikkelt zich in rap tempo naar een digitale school op hoog niveau.
We werken op school veel met Google Classroom, Google Meet en Chromebooks. We hebben twee computerlokalen, er is wifi in de hele school en alle
leerstof en studiewijzers kun je in de ELO (elektronische leeromgeving) en
Google Classroom op je laptop of mobieltje raadplegen. Daarnaast werken we
bij veel vakken ook nog met boeken. Het meeste werk doe je op school. We
zorgen ervoor dat leerlingen thuis zo min mogelijk schoolwerk hoeven te doen.
Wat je voor ieder vak moet doen staat op een website die Magister heet. Daar
vind je je rooster, huiswerk, studieplanners en cijfers.

BUITENLANDREIZEN
Je gaat naar school om te leren en meestal doe je dat in de lessen. Maar naast
alle excursies in Nederland organiseert de BSG ook reizen naar en uitwisselingen met het buitenland. In 3 mavo/vmbo-tl gaan alle leerlingen een week naar
de Ardennen. In 4 havo ga je naar Londen en in 5 atheneum naar Rome.

KUNST- EN TECHNIEKONDERWIJS VOOR VMBO
Op de BSG krijgt iedereen in de onderbouw de vakken tekenen, handvaardigheid, textiel en muziek. Daarnaast kunnen onze mavo/vmbo-leerlingen kiezen
uit BSG-uren waarin je creativiteit combineert met techniek en leert hoe je
digitale middelen kunt inzetten in je schoolcarrière en je verdere toekomst.
Het aanbod van deze BSG-uren varieert van documentaire-en filmonderwijs,
stopmotion, fotografie en vloggen tot het presenteren van je eigen werk,
3D-scannen, 3D-ontwerpen en 3D-printen

ONTMOETINGSAVOND

OPEN DAG

Ouders van leerlingen uit groep 8
die meer willen weten komen naar
de ontmoetingsavonden voor ouders
van de BSG. We vertellen graag op
een interactieve manier over onze
school en natuurlijk is er ruimschoots
ruimte om vragen te stellen over
bijvoorbeeld BSG-uren (keuze-uren),
5 februari 2021, 15.30-20.30 uur
digitaal onderwijs, gepersonaliseerd
leren, mentoraat, projecten, en het
MAVO/VMBO-TL • HAVO • Atheneum
excellentprogramma.

B
O SG
DA PE
G N

Wil je de BSG-sfeer zelf wel eens
proeven of kennismaken met de
BSG’ers? Kom dan naar onze Open
dag! Kom rondkijken, lessen volgen
en alle vragen stellen die je maar
wilt. En je ouders mogen natuurlijk
ook mee, als ze dat echt willen...

BSG

11 januari 2021, 19.30 uur

AANMELDINGSDAGEN

KENNISMAKINGSMIDDAGEN

Tijdens deze week kan je je inschrijven bij de BSG. Daarvoor zijn een
aantal zaken belangrijk, zoals een
ingevuld aanmeldingsformulier, het
advies van de basisschool en legitimatie. Als wij alle gegevens hebben
ontvangen dan kunnen we jou aanmelden. Meer informatie over deze
procedure vind je op onze site.

Als je je aanmeldt voor de BSG krijg je
een paar weken vóór de zomervakantie een uitnodiging om alvast naar je
nieuwe school te komen. Dan maak
je kennis met je toekomstige klasgenoten en je mentor. Ook ontvang je
informatie over welke dingen je moet
aanschaffen en wordt er een foto gemaakt.

1, 2 & 3 maart 2021
1 & 2 maart van 09.00-19.30 uur
3 maart van 09.00-17.00 uur

23 juni 2021, 14.00-15.30 uur
30 juni 2021, 14.00-15.30 uur

Wist je dat...
er op de BSG van
alles gebeurt?
#WISKUNDEOLYMPIADE
Elk jaar doet een groep leerlingen van de BSG mee
aan de nationale wiskundeolympiade. Afgelopen jaar
haalde Daan zelfs de finale!

#MUZIEKTHEATER
Binnenkort zijn weer de audities voor het
muziektheater. Houd je van toneel, muziek,
zingen of dansen? Doe auditie en ga samen met
andere leerlingen repeteren voor deze voorstellingen.
In februari start de grote muziektheaterproductie.
Tijdens de optredens zal je avond aan avond schitteren
in een uitverkochte zaal!

#NKZAALVOETBAL
Het zaalvoetbalteam meisjes van de BSG is in juni 2019
Nederlands kampioen zaalvoetbal voor scholieren
geworden. Van harte met deze prestatie!

#OLYMPISCHKAMPIOEN
Emma en Quinten uit 6 atheneum zijn topsporters, net
als Wout uit 4 atheneum. Quinten doet mee aan het
NK tijdrijden, Emma zeilt en traint voor de Olympische
Spelen in 2024 en Wout is kitesurfer en traint elk jaar in
Zuid Afrika voor de wereldkampioenschappen. Op de
BSG ondersteunen en stimuleren we deze toppers! Ook
Maarten van der Weijden, olympisch kampioen openwaterzwemmen is oud-leerling van de BSG!

#NKDEBATTEREN
In 2019 heeft de BSG het NK Debatteren gewonnen.
Mariël, Lize, Simon, Kick, Sean, Mies en Juup denken
dat ze de overwinning vooral te danken hadden aan de
goede voorbereiding: “We hadden hele goede argumenten voorbereid,” vertelt Lize. “We kregen van de
jury het compliment dat dit heel krachtig overkwam.”

#APPS
Op onze site staan Vimeo- en Youtube-linkjes van
projecten, reizen en activiteiten. Onze leerlingen en
docenten tonen zich niet alleen betrokken maar ook
ware regisseurs. Neem een kijkje en ontdek hoe het zit!
Ook gebruiken we op school vaak apps: de roosterapp,
de Magisterapp en de Kahoot!-app. Download de apps
op je mobiel en je kunt aan de slag.

Berger
Scholengemeenschap
Rondelaan 34
1861 ED Bergen
(072) 589 41 18
info@berger-sg.nl
www.berger-sg.nl
facebook.com/BergerScholengemeenschap
@bergerscholengemeenschap
@bsgbergen

Begeleiding
Op de BSG willen we dat iedere leerling mooie resultaten behaalt en lekker
in zijn/haar vel zit. Soms heb je daar hulp bij nodig. Daarom hebben we
begeleiding in alle soorten en maten. Je hebt een mentor en in de brugklas
een leerling uit de bovenbouw als hulpmentor. Iedere klas heeft
mentoruren. Daarnaast zijn er steunlessen voor o.a. Nederlands,
Engels en wiskunde. Verder hebben we sociale vaardigheidstrainingen |en trainingen als je last hebt van faalangst.
Natuurlijk houden we rekening met dyslectische leerlingen
en leerlingen met dyscalculie. Op de BSG zijn naast je
mentor en vakdocenten ook andere deskundigen
aanwezig, zoals de zorgcoördinator, de schoolarts
en de verzuimcoördinator. Allemaal om jou zo
goed mogelijk te helpen.

Maak alvast kennis
met een aantal docenten...
Ze vonden het een hele eer: zomaar een plekje in deze krant.
We hoefden dan ook niet zo lang te zoeken om een paar leraren te
vinden die vol enthousiasme iets over hun vak willen vertellen.
Lotje Hendriksen, docent Nederlands
“Ik ben docent Nederlands en mentor van een examenklas mavo.
De BSG is een kleine school waar de leerling echt gezien wordt.
Dat is naar mijn mening dé kracht van onze school. Korte lijnen,
rechtstreeks contact, je weet over wie een docent het heeft als
een naam valt. Het bijzondere van ontwikkeling is dat ik jullie als
jonge kinderen zie binnenkomen en als eindexamenkandidaten
vol rijke ervaringen zie vertrekken.”
Emile Gronsfelt, docent L.O. en brugklasmentor
“Aan het begin van het schooljaar gaan alle brugklassen op kamp
naar Veldhoven. Het brugklaskamp is bedoeld om elkaar beter te
leren kennen in een gezellige setting. Klimmen en tokkelen, een
sport- en spelmiddag, een maskerade, een reflectortocht door het
donkere bos, een discoavond en als klap op de vuurpijl een paar
uurtjes vertier in een tropisch zwembad voordat we terugkeren.
Tijdens het kamp leert iedereen – leerlingen én docenten – elkaar
goed kennen en ontstaan hechte vriendschappen.”
Sandra Natzijl, docent L.O.
“Op de BSG maken leerlingen tijdens ‘clinics’ kennis met
verschillende bijzondere sporten, zoals streetdance, schermen,
squash, kickboksen en klimmen. Verder organiseren we natuurlijk
sportdagen, we hebben onder andere een atletieksportdag en een
strandsportdag. Daarnaast kunnen onze leerlingen meedoen aan
toernooien in de regio. Met snowboarden en skiën weten we elk
jaar wel een prijs te pakken. Ieder jaar gaan er wel een paar leerlingen naar een vervolgopleiding in de sport. Zowel Sport en bewegen in het MBO als de Academie voor Lichamelijke Opvoeding
kan wel een aantal leerlingen van de BSG verwachten. Voor deze
leerlingen bieden we sport aan tijdens de BSG-uren (keuze-uren).”

...en de conciërge
Wigert Dronkert, hoofdconciërge
“Als hoofdconciërge op de BSG zie ik leerlingen in alle soorten
en maten. Niet alleen groepen kinderen die een beetje op elkaar
lijken, maar ook individuen met een uitgesproken eigen stijl. Het
mooie is dat iedereen op de BSG zichzelf kan zijn en zijn plek kan
vinden. Signalen van pestgedrag worden altijd serieus genomen.
Gelukkig komt het bijna nooit voor.”

