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Voorwoord

BSG op Facebook, Instagram,
TikTok en Snapchat
De Berger Scholengemeenschap heeft 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?
Op TikTok en Snapchat zijn wij actief als @bsgbergen.

AGENDA
 De complete agenda voor dit schooljaar  
is te vinden op  
www.berger-sg.nl/cms/snel-naar/agenda

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met de kerstvakantie voor de deur komt 
het jaareinde in het vizier en is het tijd 
voor een terugblik op 2022. We zijn dit 
schooljaar goed begonnen op de BSG: 
fijne nieuwe collega’s en enthousiaste 
leerlingen, alle vakken van docenten 

voorzien en – na de coronastop – weer een breed scala aan sociale 
en creatieve activiteiten. 

We sluiten het jaar af met kerstdiners, het kerstgala en als apotheose 
het Ander & Ik-festival. Het festival haalt de wereld, in de BSG, naar 
binnen. Er worden bijzondere verhalen gedeeld van mensen met 
wie een leerling van de BSG niet vanzelfsprekend in aanraking komt. 
Op de festivaldagen is er een rijk aanbod van creatieve en culturele 
activiteiten, zowel in de school als in het dorp Bergen. Het belooft 
een spektakel te worden, waar ik erg naar uit kijk.

Zoals ik u afgelopen week heb gemaild, proberen we het aanbod 
van de activiteiten voor onze leerlingen zo veel mogelijk uit de 
ouderbijdrage te bekostigen. Bijkomende kosten mogen verder geen 
beperking zijn voor deelname. Als reactie op dit bericht zijn er ou-
ders die hebben aangegeven dat ze graag anoniem willen inspringen 
als dat nodig mocht zijn. Dit sympathieke gebaar onderstreept het 
gemeenschapsgevoel en de betrokkenheid van ouders bij de BSG.  

Afgelopen jaar heeft het verlies van leerling Zep grote impact gehad 
op onze leerlingen en het team. Het gevoel van onmacht en de pijn 
van het verlies zal bij velen van ons nog lang voelbaar zijn. We heb-
ben het verlies samen kunnen dragen en dat gaf gezamenlijk steun 
aan ouders, leerlingen en collega’s. 

In 2023, de tweede helft van het schooljaar, ligt er een uitdaging 
voor het kunnen geven van een gedeelte van de lessen Nederlands 
en wiskunde. De BSG leek aanvankelijk geen last te hebben van de 
schaarste op de docentenmarkt. Oorzaak van de vacante uren zijn 
o.a. zwangerschaps- en ziektevervanging. Omdat de BSG al eerder 
een competente en zeer gewaardeerde collega heeft overgehouden 
aan een oproep aan ouders, stel ik de vraag: bent u of kent u een 
docent wiskunde of Nederlands en bent u of is diegene geïnteres-
seerd in lesgeven? Laat het ons weten.

Na de kerstvakantie krijgt het thema ‘welbevinden’ een plek op de 
studiedag van donderdag 16 februari. We gaan op deze dag dit 
thema verdiepen met zowel leerlingen als het team. Op dinsdag 7 
maart wordt met ouders tijdens de ouderklankbordavond het ge-
sprek over ‘welbevinden’ gevoerd. Informatie over de nieuwe (ver)
bouw verwachten we na de kerstvakantie te kunnen delen.  

Het proces verloopt zorgvuldig, maar traag en stelt ons geduld op 
de proef. Het is van groot belang dat we ouders, (nieuwe) leerlingen 
en het team spoedig kunnen informeren. 

We hebben de afgelopen maanden de beperkingen van de corona-
maatregelen van ons af kunnen schudden. De BSG (scholen)
gemeenschap bruist weer en de ambitie voor het nieuwe jaar en de 
daarop volgende jaren zijn hoog. Ik wens u een fijne kerstvakantie 
en een goede start van het nieuwe jaar. Wellicht ontmoeten we 
elkaar in 2023 op de BSG.

Reinoud Buijs
rector
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Op dinsdag 22 november waren BSG-leer-
lingen uitgenodigd om vragen te stellen aan 
minister Mark Harbers in de Ruïnekerk in 
Bergen. Mark Harbers is momenteel minister 
van Infrastructuur en Waterstaat. Op zijn 
CV staat een lange lijst aan politieke functies. 
Hij was onder andere staatssecretaris van 
Justitie en Veiligheid, Tweede Kamerlid en 
wethouder in Rotterdam.

Tijdens deze avond sprak de minister niet 
alleen over de uitdagingen op het gebied 
van mobiliteit en luchtvaart, maar vooral 
ook over water en klimaatadaptatie. Het 
klimaat verandert, wat betekent dat voor de 
oeroude Nederlandse strijd tegen hoogwa-
ter en overstromingen? En hoe kunnen we 
tegelijkertijd rekening houden met droge 
zomers zoals dit jaar? 

Liz en Toby uit 5 atheneum stelden kriti-
sche vragen over het overheidsbeleid. “Het 

kabinet heeft besloten dat water en bodem 
sturend moeten worden voor de ruimtelijke 
inrichting van Nederland, welke plannen 
maakt de minister daarvoor?” Waar haalt 
u de ruimte vandaan om water te bergen 
en al die hernieuwbare energie op te wek-
ken? Nederland is al heel vol.” “Kunnen we 
niet meer watertonnen zoals het IJsselmeer 
creëren die overtollig water (tijdelijk) kunnen 
bergen voor droge zomers?” De minister gaf 
na afloop aan dat hij veel plezier heeft be-
leefd aan het beantwoorden van de kritische 
vragen van onze leerlingen. 

We bedanken de organisatie voor deze 
inspirerende avond en ook dank aan de 
minister die tijd wist vrij te maken om naar 
Bergen te komen. De leerlingen kijken terug 
op een mooie avond.

Eva van Leeuwen-ten Have, 
afdelingsleider atheneum

BSG-leerlingen in gesprek met minister  
van Infrastructuur en Waterstaat

BSG Sport+,  
skiën bij Il Primo
Ook dit jaar zijn we weer twee midda-
gen ontvangen op de baan bij Il Primo. 
Leerlingen die nog nooit op ski's hadden 
gestaan gleden uiteindelijk voor het eerst 
op de lange latten naar beneden. En voor 
de gevorderden was het ook dikke pret. 
Een enkeling waagde zich zelfs over de 
schans. 

De komende paar maanden gaan we 
ons op school met BSG sport+ voorbe-
reiden op Olympic Moves. Een landelijk 
scholierensporttoernooi waar leerlingen 
zich voor kunnen opgeven. In regionale 
toernooien zullen we vervolgens in bij 
zaalvoetbal, volleybal en hockey de eer 
van de BSG hoog houden. En wie weet, 
bij winst naar Papendal voor de lande-
lijke finale!

Sandra Natzijl, 
docent lichamelijke opvoeding

Themacertificaat 
Roken, alcohol en 
drugspreventie 
We zijn een Gezonde School met de ambitie 
om een gezonde leefstijl onder leerlingen 
vanzelfsprekend te maken. In november 
hebben we ook het themacertificaat Roken, 
alcohol en drugspreventie ontvangen. 
Daarmee laten we zien dat het onderwerp 
onze aandacht heeft en dat er op het gebied 
van educatie, schoolomgeving, signalering 
en beleid stappen zijn gezet. Er wordt door 

leerlingen, onderwijzend en ondersteunend 
personeel en ouders dus niet gerookt, er 
worden geen alcoholische dranken genut-
tigd en er worden geen drugs gebruikt op 
school en op het terrein behorend bij de 
school en bij alle schoolgerelateerde activi-
teiten waar leerlingen aanwezig zijn. 

Sandra Natzijl,  
Gezonde School  
coördinator
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De BSG organiseert drie leerlingmiddagen 
voor leerlingen uit groep 7 en 8. De eerste 
leerlingmiddag was in november en is 
bezocht door ruim 400 leerlingen. Ook vele 
basisscholen zijn met heel groep 8 langs 
geweest tijdens een leerlingochtend. De vol-
gende leerlingmiddagen zijn op woensdag 
11 januari en 8 februari. Aanmelden  
kan via de website. 
Voor ouders van groep 8 organiseert de  
BSG een ontmoetingsavond op woensdag 
18 januari om 19.30 uur en een ouderavond 
Programmeren & Design op maandag 16 
januari. Dit zijn mooie avonden waarop we 
samenwerken als leerlingen en medewerkers. 
Ouders ontmoeten meerdere keren een leer-
ling en een medewerker en gaan met hen in 
gesprek over allerlei onderwerpen  
die kenmerkend zijn voor de BSG: ons kunst- 
en cultuurprofiel, de nieuwbouw, sport, het 
stapelen van diploma’s, dakpanklassen,  
bèta onderwijs, digitaal onderwijs, het  
mentoraat, etc. 
 
Vrijdag 3 februari is het sluitstuk van de 
werving, dan is de open dag van 14.00-
20.30 uur. Leerlingen en ouders kunnen 
onze school dan echt ‘in actie’ zien. Het is 
altijd heel gezellig. Er zijn docenten, ouders 
én leerlingen aanwezig om alle vragen te be-
antwoorden. Leerlingen en ouders kunnen 

op eigen gelegenheid de school bekijken. 
De open dag is een mooi spektakel, waarop 
de BSG zich van haar sterkste kant laat zien. 
Er zijn vakpresentaties in alle lokalen en 
leerlingen en docenten werken samen om 
de leerlingen van groep 8 goed te informe-
ren. Brugklasleerlingen geven rondleidingen 
en in veel vaklokalen zullen BSG-leerlingen 
aanwezig zijn.
 
Naast alle activiteiten op school zijn brug-
klasleerlingen met een docent van de BSG 
op hun oude basisschool geweest om de 
BSG te presenteren aan groep 8. Niet om te 
vertellen dat de BSG de beste school is om 

Werving nieuwe  
leerlingen

te kiezen (al vinden leerlingen dat vaak wel), 
maar om te vertellen wat we doen en hoe 
we het doen op de BSG, zodat leerlingen 
een goede vergelijking kunnen maken met 
andere scholen die er te kiezen zijn. Zo kun-
nen leerlingen van groep 8 de keuze maken 
voor een school die echt bij hen past. 
 
De aanmeldingsdagen zijn op dinsdag 7 en 
woensdag 8 maart. Half maart weten we 
wie onze nieuwe bruggers zijn. We kijken 
naar hen uit. 

Eva van Leeuwen-ten Have, 
Jolanda Glas en Nandy Ligthart

Bij Sint-Maarten hoort… een liedje zingen! Na een felle strijd om de MEGA-schaal met snoep werd op 11 november klas HA1F als  
winnaar uitgeroepen! De klas had een volledige act neergezet met lichtshow, zelfgeschreven tekst en bijpassende moves onder  
begeleiding van hun fanatieke mentor mevrouw Schouten. De schaal bevatte meer van 250 snoepjes… en ze waren allemaal dezelfde 
dag nog op. Om de overwinning te vieren heeft HA1F een film gekeken tijdens studieles en de hele schaal leeggegeten!

Harry van der Linden en Michael Foppen, conciërges

Sint Maarten
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was het weer een enorm geslaagde dag!
De leerlingen kregen op de laatste dag een 
halfuurtje langer om uit te slapen. Dit was 
hard nodig, want er ging weer een hoop 
gebeuren die dag. Zo moesten alle spullen 
ingepakt worden en alle ruimtes schoonge-
maakt worden. Na een laatste ontbijtje en 
een groepsfoto was het tijd om afscheid te 

Brugklaskamp 2022
De eerste dag was echt een topdag, voor 
sommigen letterlijk op hoog niveau. In het 
nettenpark op zes meter hoogte voetballen, 
skippyballen, rondspringen en klimmen. De 
creativiteit was ook van hoog niveau, de 
maskers zien er prachtig of heel eng uit.  

’s Avonds het optreden van onze gemaskerde 
leerlingen.
Op dag 2 werden de leerlingen wakker 
gemaakt door de hulpmentoren met behulp 
van luide speakers. We hadden weer een 
vol programma voor de boeg. We werkten 
in twee rondes. De ene groep begon met 
sportspelletjes en kon na de les kiezen uit de 
workshops graffiti spuiten, Cajon, Grime, lo-
catietheater of tiktokdansles. Daarna draai-
den de groepen om. Ook 's avonds stond er 
veel op de planning: de presentatie van de 
maskers en de superleuke disco. Al met al 

nemen van de Zonnewende. Alleen gingen 
we nog niet naar huis. Eerst gingen we nog 
lekker zwemmen bij Sportiom in Den Bosch. 
Na het zwemmen en het eten van een laat-
ste snack keerden we terug naar Bergen. Het 
waren drie ontzettend leuke dagen!

Sharon de Groot, begeleider brugklaskamp

Begin november waagden onze zes tweede 
klassen zich in de keuken van restaurant 
‘t Sluisje. Per dag werd één tweede klas 
tijdens workshops klaargestoomd voor 
een opdracht op gastronomisch gebied. 
Zo maakten de leerlingen menukaarten, 
leerden ze over mise-en-place en bedie-
nen en kregen ze een uitgebreide kookles. 
Het bereiden van de maaltijd was voor de 
meeste leerlingen toch wel het spannendste 

BSG Culinair tweede klassen
facet. Samenwerken met echte koks in een 
professionele keuken zorgde voor een echte 
culinaire beleving! Ouders mochten vervol-
gens het resultaat van hun kroost keuren 
tijdens een overheerlijk driegangendiner. De 
reacties waren louter positief! In januari zijn 
onze zes brugklassen aan de beurt.

Rina ten Broek, 
mentor tweede klas

BSG Meet  
the Artist:  
Bastiaan Woudt
Binnen het kader van het ontmoeten 
van experts uit het vakgebied (Meet 
the artist) zijn de leerlingen van de BSG 
via Museum Kranenburgh uitgenodigd 
om een exclusieve masterclass portret-
fotografie te volgen bij topfotograaf en 
oud-BSG-leerling Bastiaan Woudt in zijn 
studio in Alkmaar. Hij fotografeert onder 
meer voor Harper’s Bazaar, British Vogue, 
New York Magazine en Numéro Paris. 
Speciaal voor de BSG maakte hij 1,5 uur 
tijd vrij om deze exclusieve workshop in 
zijn studio in Alkmaar te geven. Een bij-
zondere, leerzame middag met prachtige 
resultaten! 

Cune van der Zwaan,  
cultuurcoördinator 
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Elke maand vindt er in de grote pauze een 
lunchconcert plaats in het muzieklokaal van 
de BSG.
Woensdag 23 november werd het spits 
afgebeten door leerlingen uit 4 mavo. De 
aanwezige leerlingen en collega's genoten 
van nummers als Stand By Me van Ben E. 
King. Donderdag 8 december was het de 
beurt aan 5 & 6 atheneum. Leerlingen met 
muziek als examenvak traden op voor een 
groep van 60 leerlingen en docenten en 
sloten af in sfeer met een vrolijk kerstnum-
mer. In januari vindt het derde lunchconcert 
plaats met optredens van leerlingen uit 4 & 
5 havo. We hebben er zin in!

Rens Boerke en Anke Besseling, 
docenten muziek

Presentatieavond 
profielwerkstukken  
6 atheneum
We kijken terug op een geslaagde pre-
sentatieavond van de profielwerkstukken 
atheneum afgelopen woensdag 14 decem-
ber. Deze avond is een levendig en interes-
sant moment in het schooljaar, dankzij grote 
inzet van de examenkandidaten en hun 
begeleiders. De variëteit aan werkstukken 
was groot en de kwaliteit was goed. De 
leerlingen waren zichtbaar opgelucht na af-
loop, deze horde is genomen. We hopen dat 
iedereen ondanks de ijzel veilig is thuisgeko-
men. De beste profielwerkstukken worden 
voorgedragen voor de KNAW Onderwijs-
prijs, de Rijksmuseum PWS-prijs en de BSG 
Profielwerkstukprijs.

Eva van Leeuwen-ten Have,  
afdelingsleider atheneum

Wat was het weer een paars feest vrijdag  
9 december! Van de conciërges tot de  
tentoonstelling in de mediatheek, tot in de 
C2 vleugel: de hele school kleurde paars.  
De GSA (gender & sexuality alliance) stond 
samen met collega’s bij de deuren om paar-
se bandjes en stickers uit te delen, er waren 
paarse nagellak-stations en er stond twee 
paarse kerstbomen. Ook werd de nieuwe 
regenboogvlag gehesen met de GSA.

In de lessen is er deze dag aandacht besteed 
aan burgerschapsonderwijs over andere 

Lunchconcerten

Terugblik Paarse Vrijdag 2022
genders en seksualiteiten. Er was een spe-
ciale BSG-film gemaakt waarin collega’s en 
leerlingen in gesprek gingen over de vraag 

“Is het oké om anders te zijn op de BSG 
en handelen we daar ook naar?”. Aan de 
hand daarvan konden gesprekken in de klas 
gevoerd worden over dit onderwerp.

Uit onderzoek blijkt telkens dat het  
organiseren van Paarse Vrijdag ontzettend 
hard nodig is. Op scholen waar een Paarse 
Vrijdag wordt georganiseerd voelen LHBTI+-
leerlingen zich veel prettiger (70% geeft dan 
aan dat het een fijne en veilige school is) 
dan op scholen waar dit niet wordt gedaan 
(40%). Op middelbare scholen blijkt dat 
'homo' nog steeds een van meest gebruikte 
scheldwoorden is. Ook worden LHBTI+-leer-
lingen tot drie keer vaker gepest dan andere 
leerlingen. Kortom: er is een grote noodzaak 
om hier ook op de BSG veel aandacht aan te 
besteden.

We zijn blij dat we op de BSG een bloeiende 
GSA hebben. Mocht u hier vragen over heb-
ben, dan kunt u altijd contact met een van 
ons opnemen. Namens de GSA willen we 
iedereen hartelijk danken voor jullie inzet en 
enthousiasme en het dragen van die prach-
tige kleur paars! 

Rina ten Broek, Ger de Haas en Dave Susan, 
coördinatie GSA
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Studiekeuze
Bovenbouwleerlingen zijn nu druk met de 
oriëntatie op studies en het bezoeken van 
open dagen. Sommige hebben de keuze 
al gemaakt. De deadline voor de numerus 
fixusopleidingen nadert snel, namelijk 15 
januari. Voor alle overige opleidingen waar 
je volgend jaar mee kunt starten geldt 1 mei. 
Wil je nog een gesprek met een van de de-
canen? Loop binnen op donderdag of stuur 
een mail. Wil je verlof voor proefstuderen? 
Vraag LOB-verlof aan via de decanensite. 

Webinar vanuit Universiteit Wageningen - 
25 januari 19.30-20.30: kenmerken hbo- en 
wo- opleidingen en de doorstroom van hbo 
naar de universiteit. Wat zijn de verschillen 
en overeenkomsten tussen hbo en universi-
teit? Hoe ontdek je wat het beste bij je 
past? En wat houden al die namen van de 
verschillende soorten opleidingen in? Wat 
is een associate degree (hbo)? Wat is een 
bacheloropleiding (hbo/wo)? Wat is een 
masteropleiding (hbo/wo)? Wat is een mi-
nor (hbo/wo)? Hoe kun je na je propedeuse 
of bachelor op het hbo doorstromen naar de 

Nieuws vanuit het decanaat
universiteit? Wat als je een deel van je studie 
in het buitenland wilt doen? Ook geven we 
meer informatie over de toelating zoals de 
studiekeuzecheck en decentrale selectie. Het 
webinar is bedoeld voor ouders, studiekie-
zers en studenten. 

Buitenland Experience 9 februari 
‘s Avonds vindt er een speciale voorlichting 
plaats voor bovenbouwleerlingen  havo/
atheneum op het Dalton. Wil je meer 
informatie over een mogelijke tijd in het 
buitenland na de BSG? Voor, tijdens of na 
je studie?  Circa 25 organisaties die buiten-
landreizen organiseren presenteren zich hier 
op deze avond. Aanmelden vanaf 12 januari, 
meer informatie volgt. Houd de decanensite 
in de gaten!

Profielkeuze 
Voor de onderbouw staan januari en 
februari in het teken van de profielkeuze. 
Op 9 februari vindt de profielkeuzedag 
plaats waarbij er vanuit het hoger onderwijs 
studenten voorlichting komen geven, er 
zijn gesprekken met bovenbouwleerlingen, 

VOORSTELLEN NIEUWE MEDEWERKERS

Mijn naam is Kate Hoffman. Vanaf augustus werk ik bij de BSG als 
theaterdocent. Ik geef drama aan de brugklassen en werk met de 
bovenbouw aan de muziektheatervoorstelling. Naast werken op 
de BSG rond ik in mei mijn bachelor ‘Theatre In Education’ aan de 
Hogeschool voor de Kunsten Utrecht af. Ook werk ik bij theaterge-
zelschap ITA in Amsterdam. Afgelopen maanden heb ik me verwon-
derd over de ideeën, energie en fantasie die ik in het klaslokaal tref. 
Met oprecht contact, verbeelding, samen creëren en perspectieven 
uitwisselen hoop ik naast vaardigheden ook persoonlijke groei te 
stimuleren. Leuk om u een keer te treffen! 

Mijn naam is Mees Pronk en ik ben 19 jaar. Vorig schooljaar ben 
ik begonnen op de BSG als onderwijsassistent. Sinds het begin 
van dit schooljaar geef ik samen met Sander van Woesink het 
vak Programmeren en Design. Ik geef les aan de 1e en 2e klas-
sen van mavo tot vwo. Zelf zit ik, naast mijn werkzaamheden 
op de BSG, ook nog op school. Ik studeer op het MBO niveau 4, 
waar ik dit jaar examen ga doen. Volgend schooljaar hoop ik een 
vervolgopleiding aan het HBO te gaan volgen. 

er is wiskundevoorlichting en er wordt al 
een voorlopige profielkeuze ingevoerd in 
Zermelo. 

Decanaat mavo
We zijn blij dat Yvonne Bakker en Leila 
El Sahragty de taken van Ger de Haas als 
decaan hebben overgenomen voor dit 
schooljaar. Yvonne heeft vooral gesprekken 
gevoerd met alle 4 mavo leerlingen en Leila 
is druk met het ontwikkelen van Mijn Port-
folio voor de mavo-afdeling. Leila is ook op 
donderdagen aanwezig en is het aanspreek-
punt voor de profiel- en studiekeuze van de 
mavo-leerlingen. 

Dave Susan, Tim Hamaker, Yvonne Bakker 
en Leila El Sahragty, decanaat


