
 

 
 

Uitnodiging ALV OGO-Academie 
 
Datum:  Woensdag 21 mei 2014  
 
Tijd:  15.00-15.55 uur  
             Presentatie Kunst in de klas,    
             onderzoek naar effect van  
             kunstlessen op sociaal  
             emotionele ontwikkeling van het  
             kind.  
             Rondleiding met inspiratie uit de 
             praktijk 
 16.00-18.00 uur ALV  
 
Locatie: OBS De Klim,  
             Eifel 26 
             3524 HH Utrecht 
             www.obsdeklim.nl 
 

 

 
Kunstlokaal OBS De KLim 

Aanmelden? Ga naar onze website en klik op de link naar het aanmeldformulier 
www.ogo-academie.nl 

 
 
Charlotte van Batenburg, bovenbouwcoördinator OBS De Klim en bestuurslid OGO-
Academie, vertelt hoe het project 'kunstenaar geen gast maar collega' tot stand is 
gekomen en hoe de kunstlessen zijn opgebouwd. 
Andrea Steenhuis, leerkracht op OBS de Klim en student aan de VU, vertelt over haar 
Masterscriptie. Zij heeft naar het effect van de kunstlessen op de sociaal emotionele 
ontwikkeling van de leerlingen onderzocht. We eindigen de presentatie met een korte 
rondleiding door het gebouw met good-practices van kunst in de klas. 
         
 
Amsterdam, 9 april 2014 
 
Beste leden van de OGO-Academie, 
 
Op woensdagmiddag 21  mei vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. 
Voorafgaand aan deze vergadering nodigen we u uit voor een presentatie over Kunst in de 
klas op basisschool de Klim in Utrecht. Voor alle leden is deze presentatie gratis 
toegankelijk. 

 
Na afloop van de presentatie start de ALV. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig 
te zijn. De agenda voor de ALV vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging. 
Het bestuur van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs hoopt u op 21 mei op de 
Klim te mogen begroeten. Als u zich via het aanmeldformulier op onze website aanmeldt 
voor de presentatie en ALV dan ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de ALV per 
mail de hiervoor benodigde bijlagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Michel Hogenes, voorzitter OGO-Academie 

OGO-Academie 
Funenpark 263,  
1018 AK Amsterdam 
 
 



 
 

Agenda ALV OGO Academie 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 

16.00 uur  Opening door voorzitter 
    Mededelingen 
    Vaststellen van de agenda 
 

    Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 15 mei 
    2013* 
 

16.15 uur  Bespreking van het Algemeen Jaarverslag 2013* 
    Bespreking van het Financieel verslag 2013* 
    Vaststellen begroting 2014* 

Vaststellen contributie 2015 n.a.v. besluit ALV 2013, zie 
notulen ALV 15 mei 2013* 

 
16.35 uur  Bestuur* 

     
16.45 uur  Evaluatie beleidsplan 2012-2014* 
    Presentatie beleidsplan 2015-2017* 
 

    Rondvraag 
18.00 uur  Einde van de bijeenkomst 

 
 
Hopelijk zien wij u op 21 mei in Utrecht. 
 
 
 
Namens het bestuur 
 
 
Michel Hogenes, 
Voorzitter OGO-Academie 
 
 
 
 
 
 
 

• De bijlagen voor de agenda ontvangt u na aanmelding van uw deelname via 
secretariaat@ogo-academie.nl, uiterlijk een week voorafgaand aan de ALV. 


