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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 vertrouwde gemeenschap, waar het 
gewoon is dat oudere leerlingen de jongere 
helpen. Behalve aan cognitieve ontwik-
keling 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- 
Holland-Noord (SOVON). SOVON omvat 
negen kleinschalige scholen voor open-
baar voortgezet onderwijs in de kop van 
Noord-Holland. 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 SO-
VON-scholen centraal.

Onderwijsvisie
Kwaliteit: goed onderwijs en een zo hoog 
mogelijk diploma

BESTE 
OUDERS,

Creativiteit: aandacht voor kunst en cultuur, 
expressievakken tot het eindexamen
Veiligheid: aandacht voor de individuele 
leerling
Verantwoordelijkheid: leren verantwoor-  
delijk te zijn voor jezelf en je omgeving.

Keuze
De BSG biedt in alle leerjaren en op alle ni-
veaus een keuzeprogramma in de vorm van 
BSG-uren: leerlingen kiezen vier keer per 
jaar steunuren en/of verdiepingsuren op ba-
sis van  belangstelling en talent. Steunuren 
worden aangeboden voor alle profielvakken 
en de kernvakken Nederlands, Engels en 
wiskunde. In de verdiepingsuren bieden wij 
projecten aan die het reguliere programma 
overstijgen. Zoals Cambridge English, moun-
tainbiken, Japans textiel, ondernemen, foto-
graferen, stopmotion en freerunnen.

Verder biedt de BSG onder andere:
•  Werken met Chromebooks en Google 

Classroom
•  Het Bergerbosproject, seizoensgebonden 

project voor biologie en aardrijkskunde
•  Het vak Onderzoek & Ontwik- 

keling ter voorbereiding op  
wetenschappelijk onderwijs

•  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) ken-
nisolympiades en debattoernooien

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

Afdelingen en plaatsing
Aan de hand van de gegevens die we van 
de basisschool krijgen wordt uw zoon of 
dochter in een van de brugklassen op het 
hoogst mogelijke niveau geplaatst. Kinderen 
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 reke-
ning te houden met die wensen. Gedurende 
de schoolloopbaan kunnen leerlingen die 
aan de overgangsnormering voldoen ops-
tromen naar een hogere afdeling.

Beeldende vakken, drama, muziek 
en kunst-en techniekonderwijs
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.
In alle leerjaren van het mavo/vmbo wordt 
komend schooljaar gestart met kunst- en 
techniekonderwijs waarin leerlingen werken 

met audiovisuele instrumenten. De lessen 
bestaan uit modules stopmotion, vloggen, 
3D-ontwerpen & printen, fotografie en  
documentaire- en filmonderwijs. Op deze 
manier bereiden we onze mavo/vmbo-leer-
lingen voor op een audiovisuele carrière.

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 agen-
da 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 
ontmoet 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.

Programmeer- en Designklas
De BSG ontwikkelt zich in rap tempo naar 
een digitale school op hoog niveau. Nieuw 
is komend schooljaar onze Programmeer- en 
Designklas, waar uw kind leert programme-
ren en apps ontwikkelen. 
In samenwerking met het bedrijfsleven en 
Google werken leerlingen aan projecten in 
de rol van projectmanager, developer en de-
signer. Projecten worden afgesloten met een 
tastbaar product en een certificaat zoals b.v. 
het Google Android developer basics-
certificaat. Kortom, de Programmeer-en De-
signklas biedt middels realistische projecten 
een afwisselende en vernieuwende omge-
ving met veel kansen voor de toekomst van 
uw kind.

Uw kind gaat binnenkort naar de  
middelbare school en zet daarmee een grote  
en belangrijke stap. Voor sommige kinderen is al  
duidelijk naar welke school ze willen gaan. Anderen zitten nog volop in dit keuzeproces. 

Op de Berger Scholengemeenschap hebben we een groot hart voor leerlingen en we bieden 
de kans en de ruimte om het beste uit zichzelf te halen. Kwalitatief goed onderwijs is daar-
bij een eerste vereiste. Daarnaast valt er veel te kiezen. Niet alleen ons kunst en cultuurpro-
fiel doen het goed, we denken ook na over nieuwe richtingen die een extra glans aan het 
onderwijs kunnen geven. Voorbeelden hiervan zijn het kunst- en techniekonderwijs voor 
onze mavo/vmbo-leerlingen en de Programmeer-en Designklas, die we nu aan het ontwik-
kelen zijn. Onze mediatheek staat met al zijn boeken in het centrum van de school en is een 
plek waar je tijdens schooltijden kunt lezen of zelfstandig op Chromebooks kunt werken. 
We vinden sport net zo belangrijk als exacte vakken. Verder geven we ook les in ons ‘eigen’ 
bos en gaan we vaak op excursie, want je ontwikkelt je niet alleen in de school, maar ook 
daarbuiten.

We willen allemaal dat kinderen zich welkom en prettig voelen en kinderen voelen haarfijn 
aan of een school bij hen past. We hopen dat veel leerlingen uit groep 7 en 8 de BSG zullen 
bezoeken om onze fijne sfeer zelf te proeven.

Tot ziens op de BSG! – Renée Kloos, rector

“Ik heb  
voor de BSG  

gekozen omdat het  
een leuke, muzikale en creatieve  

school is. Wat ik erg fijn vind is dat er  
een plein is waar alleen bruggers mogen 

komen: het bruggerplein! Er wordt sowieso 
goedvoor bruggers gezorgd. De manier  

waarop ze je leren plannen bevalt  
mij ook.”

Job,  
klas 1E

“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.”

Wigert Dronkert,  
conciërge

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 minu-

ten 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, waar aandacht is voor kunst, cultuur en exacte  

vakken en waar we leerlingen keuze bieden en leren werken met  
digitale middelen.”

“Kenmerkend  
voor onze school is

de relatie tussen leerling 
en docent; deze is gebaseerd 

op wederzijds respect en  
vertrouwen.”

Renée Kloos,  
rector BSG
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Zeggenschap van de ouders
De zeggenschap van de ouders is vooral 
omschreven in het reglement van de Me-
dezeggenschapsraad. De oudergeleding 
van deze raad heeft bijvoorbeeld  instem-
mingsrecht  over de hoogte van de ou-
derbijdrage 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 ouderklankbord-
groep 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 schoolpe-
riode een ruim vakkenpakket en verschillen-
de activiteiten aan. De bekostiging van de 
overheid is hierop niet geheel afgestemd. 
Dit betekent dat de school zelf moet in-
vesteren in extra lokalen, de inrichting van 
het gebouw en docenten. Ook betaalt de 
school extra leer- en hulpmiddelen en or-
ganisatiekosten, o.a. voor de kunstvakken. 
De begrotingen en jaarrekeningen worden 
jaarlijks door de accountant beoordeeld en 
aan de Medezeggenschapsraad voorgelegd. 
De opbrengst van de vrijwillige ouder- 
bijdrage stelt ons in staat het specifieke  
karakter van de BSG te waarborgen.

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

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 
huiswerk en handelen zelfstandiger. Om 
deze overstap vanaf de basisschool ge-
makkelijker te laten verlopen heeft iedere 
brugklas een mentor, een hulpmentor en 
mentorlessen. Voor ouders is de mentor het 
eerste aanspreekpunt. De hulpmentoren, 
leerlingen uit de bovenbouw, ondersteunen 
de brugklas-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 pak-
ken. 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

Belangrijke data

Ook van belang

& 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 digi-
tale 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 leermid- delen inzetten.

Coaching
In coachingsgesprekken dagen wij leerlin-
gen uit om, op basis van eigen reflectie, 
verwachtingen te formuleren. Zo kunnen 
leerlingen eigenaar worden van hun leer-
proces en zijn zij verantwoordelijk voor hun 
eigen ontwikkeling.

Intern Zorgoverleg
Op de BSG begeleidt de zorgcoördinator 
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 ondersteuningsprofiel 
past.

Daarnaast maakt de zorgcoördinator deel 
uit van het zorg- team van de school, waar 
met afdelingsleiders en externe hulpverle-
ners wordt overlegd over de beste bege-
leiding van leerlingen die extra zorg nodig 
hebben. Ook heeft de zorgcoördinator een 
adviserende en ondersteunende functie 
voor leerlingen, docenten, mentoren en af-
delingsleiders 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 leerlin-
gen zijn die last hebben van faalangst. Leer-
lingen met faalangst kunnen deelnemen 
aan de faalangstreductietraining. Hier leren 
kinderen in kleine groepjes, onder begelei-
ding van een bevoegde faalangstreductie-
trainer, op een goede manier met faalangst 
om te gaan.

Tutorsysteem
Soms heeft een leerling voor een bepaald 
vak individuele, intensieve begeleiding  
nodig voor korte of langere tijd. Op de BSG 
kan zo’n leerling dan gebruik maken van 
het tutorsysteem, waarbij leerlingen uit de 
bovenbouw die goed zijn in een bepaald 
vak tegen een geringe vergoeding indivi- 
duele bijlessen geven.

Ontmoetingsavond voor ouders
Op maandag 11 januari 2021 om 19.30 
uur is er een ontmoetingsavonden voor  
ouders van toekomstige brugklassers.

Aanmelding
Als uw keuze is gevallen op de BSG, ver-
zoeken wij u het aanmeldingsformulier in 
te vullen. Dit formulier ontvangt u op de 
Ontmoetingsavonden of de Open dag en 
kunt u ook op de website vinden. Vervol-
gens nodigen we u uit om (al dan niet sa-
men met uw zoon of dochter) het formulier 
langs te brengen. Wij nemen dan het for-
mulier met u door en bespreken eventuele 
bijzonderheden. Dit kan op maandag 1 en 
dinsdag 2 maart tussen 9.00 en 19.30 uur 
en op woensdag 3 maart tussen 9.00 en 
17.00 uur.

Kennismakingsmiddagen
Op woensdag 23 juni 2021 volgt een ken-
nismakingsmiddag. Op deze middag maken 
de nieuwe brugklassers kennis met hun 
toekomstige klas, hun mentor en de school. 
Voor kinderen die 23 juni op kamp zijn is er 
op woensdag 30 juni 2021 een andere ken-
nismakingsdag

Leerlingmiddagen
Speciaal voor leerlingen uit groep 8 orga-
niseert onze school de leerlingmiddagen. 
Deze vinden plaats in november 2020, 
december 2020, januari 2021 en februari 
2021 op woensdagen om 15.00 uur. Per 
middag volgt uw kind één workshop in de 
domeinen science, kunst, wereld en woord. 
Op een leerlingmiddag worden twee work-
shops naast elkaar aangeboden en uw zoon/
dochter kan meerdere woensdagmiddagen 
deelnemen. Voor de middagen kunt u uw 
kind aanmelden via de website van de BSG. 
U kunt ook aangeven of uw kind dit samen 
met een vriendje of vriendinnetje wil doen.
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 ont-
vangen in de aula.

De leerlingmiddagen vinden plaats op: 
•  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
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“Samen met  
de brugklasmentoren en

docenten werk ik aan goed onderwijs
en een prima sfeer op school.”

Renate IJpelaan,  
afdelingsleider brugklassen

“De mentor zorgt  
voor een goede sfeer in

de klas, maakt de leerlingen wegwijs in
de school, helpt bij problemen en houdt

contact met ouders. Elke docent besteedt aandacht  
aan hoe je het beste leert voorzijn/haar vak. De mentor 
bespreekt in het algemeen welke leerstrategieën er zijn 

en hoe je je huiswerk organiseert met behulp
van de BSG-planner die elke brugklasser

leert gebruiken.”

Loes de Reus,  
brugklasmentor
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