
 
 
 

 
 
 
Notulen ALV OGO-Academie 
 
 
 
Datum:  15 mei 2013 
Tijd:  16.00-18.00 uur  
Locatie:  KBS De Archipel Amsterdam 
Bijlage:  Presentielijst van notaris 
 
Agenda: 
 

1. Opening door voorzitter 
2. Mededelingen 

- Wim Wardekker, Remy Wilshaus, Bea Pompert, Frea Janssen-Vos, Bert van 
Oers, Monique Volman, Janneke Hagenaar, Anneke Smedema en Mia 
Versteegen hebben zich afgemeld. 

3. Vaststellen van de agenda 
- Verslag algemene ledenvergadering zat niet bij de bijlage en wordt nu uitgedeeld. 
- Er zijn geen agendapunten vooraf ingebracht. 

4. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 7 maart 2012 
- Vragen n.a.v. de notulen over de film. 

Er is nog geen contact geweest met de filmer. Er zijn nog veel rest beelden en het 
idee is om daar een nieuwe film van te maken. Remy Wilshaus heeft ook het idee 
om OGO professionals te filmen. De vraag is of we dit nu nog met elkaar willen, 
er zitten grote kosten aan verbonden om er een gewenst resultaat van te maken. 
Er zijn geluiden dat het interessant is om te kijken of het mooi materiaal is. We 
vragen Remy Wilshaus om hier nog over na te denken. 

- Michel Hogenes zijn naam is niet goed gespeld. 
5. Bespreking van het Algemeen Jaarverslag 2012 

- Terugblik op de conferentie. We nemen feedback van deelnemers mee naar  de 
organisatie van 2015.  

- Netwerken. Op de conferentie hebben we nieuwe leden geworven voor de 
diverse netwerken. Veel netwerken zijn nog niet heel actief. 

- Publicaties. Dank aan Chiel van der Veen, Niko Fijma, Bert van Oers en Wim 
Wardekker voor hun bijdrage aan Didaktief OGO special. Deze is ook digitaal 
beschikbaar op de website OGO-Academie, De Activiteit en VU. 

- OGO-prijs 2013. De OGO-Masterclass had een hoog niveau. Dit kunnen we in de 
toekomst uitbreiden naar bijv. talenten onder nascholers, directies en 
schoolbegeleiders. Er komt een vervolg met de talenten door bijv. workshops. 

- Er zijn een aantal gesprekken geweest met leden van de tweede kamer vanuit 
SOVO-netwerk.  

- Vygotsky foundation.  Een zelfstandige stichting waarin een bestuurslid van de 
OGO-Academie altijd een plaats heeft in het bestuur. Vorige week hebben Bea 
Pompert en Chiel van der Veen de akte getekend bij de notaris.  
De Activiteit heeft geld geinvesteerd en de locatie in Den Bosch beschikbaar 
gesteld. WKC heeft geld toegezegd. Wim Wardekker en Bert van Oers hebben 
toegezegd een gedeelte van hen persoonlijke archief te doneren. Er wordt 
gekeken naar het digitaliseren van bronnen op de website die nu door Remy 
Wilshaus wordt ontwikkeld. 

- Het jaarverslag is vastgesteld met dank aan Remy Wilshaus. 
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6. Bespreking van het Financieel verslag 2012 

- Het jaarverslag wordt uitgedeeld, de penningmeester geeft een toelichting.  
- We moeten duidelijk maken aan mensen wat de meerwaarde is om lid te zijn van 

de OGO-Academie. 
- Eén post is niet gespecificeerd, dit betreft onderhoud van de website. 
- De boekhouding is nog niet helemaal afgerond. Kascontrole van 2012 heeft nog 

niet plaats gevonden.  
- Het financiële jaarverslag wordt vastgesteld, dank aan de penningmeester Gerda 

Beikes. 
- Begroting 2013 is rekening gehouden met de inflatie. 
- De begroting 2013 wordt vastgesteld, dank aan de penningmeester Gerda 

Beikes. 
7. Vaststellen contributie 2014 

- De contributie van de OGO-Academie is sinds de oprichting het zelfde geweest. 
Door de voorzitter wordt aan de leden voorgelegd om de contributie vanaf 1 
januari 2014 met €2,50 te verhogen. De leden stemmen in dat het reeël is om de 
contributie met €2,50 te verhogen. We besluiten om de contributie per 1 januari 
2014 met €2,50 te verhogen en daarna per jaar de contributie met €1,- te 
verhogen. De communicatie aan de leden vindt plaats via de ALV die 
gepubliceerd wordt op de website van de OGO-Academie en via de nieuwsbrief  
van de OGO-Academie. 

8. We bespreken in het bestuur hoe we de leden kunnen attenderen op een ander 
contributietarief als je van functie bent veranderd.  

9. Verslag leerstoel VU 
- Mocht je vragen hebben n.a.v. het verslag kan je deze stellen aan Bert van Oers 

of aan Chiel van der Veen die nauw met Bert samen werkt. Dank aan Bert voor 
het verslag. 

10. Bestuur 
- Gerda Beikes is drie jaar penningmeester geweest en wil de taak graag 

overdragen. Michel geeft aan dat hij het prettig vindt om van de expertise van 
Gerda nog een jaar gebruik te kunnen maken in het bestuur. Gerda geeft aan dat 
ze er voor open staat om haar bestuurstaken in de toekomst beschikbaar te 
stellen.  

- Wim Wardekker heeft aangegeven dat hij aan het einde van 2013 wil stoppen 
met zijn rol als bestuurslid, Marjolein Dobber heeft interesse getoond om zich 
kandidaat te stellen vanuit de wetenschap. 

- Het bestuur heeft Niko Fijma gevraagd om bestuurslid en penningmeester te 
worden. 

- De leden gaan akkoord met het aanstellen van Niko Fijma als bestuurslid en 
penningmeester en dat Gerda Beikes als bestuurslid actief blijft. 

11. Statutenwijziging 
- Zittingstermijn van bestuursleden. Oorspronkelijk mogen bestuursleden twee jaar 

deelnemen aan het bestuur. De notaris heeft in de statuten aangepast dat de 
bestuursleden oneindig lid mogen zijn. 

- Tweede aanpassing gaat over het stemmen via elektronische middelen, dat kan 
alleen als er een live verbinding is tussen de leden die stemmen en de leden in 
de vergadering. 

- De leden gaan akkoord met beide aanpassingen en de statuten zijn vast gesteld. 
12. Voortgang beleidsplan 2012-2014 

- Collegeserie 2013-2014 koppelen aan meer inhoudelijke onderwerpen. 
- Bespreken in het bestuur mogelijkheden tot starten netwerk thematisch Engels 
- Netwerk pabo-docenten is actief in combinatie met certificeren van studenten 
- Studiefonds en de bibliotheek is gestart 
- Het lessonlab of OGO-talks. Chiel van der Veen en Remy Wilshaus zijn bezig met 

het initiatief 
- Het bestuur evalueert het beleidsplan en stelt een nieuw beleidsplan op. 

13. Rondvraag 
- Sanne van der Linden attendeert de leden op de studiedag voor leesonderwijs in 

groep 3 en 4 op 15 november 2013, aanmelden kan via het secretariaat.  
- Wat is de stand van zaken met de OGO kwaliteitskaart? De OGO kwaliteitskaart 

willen we verkopen aan Van Gorcum.  Van Gorcum is geinteresseerd en we zijn 
in gesprek met hen. 



- Hanneke Verkleij neemt deel in de kascommissie van 2012. 
- Gerda Beikes vraagt Roel de Vries om samen met Hanneke Verkleij de 

kascommissie te vormen voor 2012. 
 

14. Einde van de bijeenkomst 
- De voorzitter sluit om 17: 22 uur de bijeenkomst. 

 
 


