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OGO-Academie
Regge 41
5032 RA Tilburg

17 mei 2017
De Activiteit te Alkmaar
Femke Zeegers, secretaris
Joke van Winden, Niko Fijma, Michel Hogenes, Marjolein Dobber, Hanneke
Verkleij

Agenda:
1. Opening door voorzitter
Welkom en dank aan Hanneke dat ze als erg trouw lid gekomen is. Er wordt uitleg
gegeven over de reden van de locatiewijziging. De discussie was een mooie gelegenheid
om de koers van OntwikkelingsGericht Onderwijs uit te zetten en door te trekken, maar
kon helaas niet doorgaan. Deze wordt op een ander moment gehouden.
Mededelingen
Afmeldingen van: Irene Pijl, Bea Pompert, Charlotte Batenburg, Cor Diepstraten,
Gerlanda van de Vendel, Tonny Bruin, Gerri Koster, Gerda Beikes, Hans Bakker, Ellen
Versteeg, Willemieke de Jong, Hieke van Til.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen extra agendapunten voorafgaand aan de vergadering ingebracht anders dan
al op de voorgestelde agenda stonden. De agenda wordt vastgesteld zoals deze is
voorgesteld.
3. Ingebrachte stukken
Vanuit het Pabo Netwerk is een mail doorgestuurd die dhr Vervaet naar het LOBO
(overleg lerarenopleidingen) heeft gestuurd. Hij maakt zich zorgen dat de psychologische
ontwikkeling van het jonge kind niet meer goed naar voren komt in het Pabo curriculum.
Dit kwam, zo stelde hij, vooral tot uiting op de OGO pabo’s.
Een brief als reactie is opgesteld namens de OGO Academie, De Activiteit en de Pabo’s
die OGO minors hebben –met een gegronde onderbouwing vanuit onderzoek- die
ingebracht kan worden in overleg vormen (oa LOBO (landelijk overleg opleidingen
basisonderwijs). Deze brief wordt ook naar politici die zich bezighouden met onderwijs
gestuurd om een tegengeluid te geven. Het is goed om hier stelling in te nemen.
4. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 25 mei 2016
Hanneke brengt de volgende punten in:
-Wat is er gebeurd met de finaciële buffer: Er is een usb-stick met filmbeelden
ontwikkeld in het Pabo Netwerk. Hier is men erg blij mee. Er wordt bekeken hoe deze
ingezet kan worden in het onderwijs, vervolgens moet door de nieuwe penningmeester
samen met het bestuur bekeken worden wat de kosten zijn geweest. Aan de hand
hiervan kan een prijs worden opgesteld voor de verkoop.
Marjolein gaat ook verder aan de slag met een plan voor een dynamic assessment
instrument gericht op woordenschat. Hier komt nog een offerte van.
-Contributie
Is er een mogelijkheid tot 65-plus abonnement? Dit zou interessant kunnen zijn voor
mensen die stoppen met werken en die hierdoor vaak hun lidmaatschap stopzetten.
Het teruglopend aantal leden moet goed onder de loep worden genomen en hier moet
actie op worden ondernomen. Dit wordt meegenomen als een advies voor het nieuwe
bestuur.

-De website ziet er niet aantrekkelijk uit. Deze verdient aandacht. Er wordt gezocht naar
hulp hierbij, maar dit blijkt moeilijk. Er wordt een idee geopperd om ICT-studenten
hiervoor te polsen.
Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 25 mei 2016 wordt door de
vergadering vastgesteld. Dank aan Sanne voor het maken van het verslag

5. Vaststellen jaarverslag 2016
Michel bespreekt het verslag met de aanwezigen. De sercretaris zorgt volgend jaar dat
alles stukken vooraf digitaal worden toegestuurd.
-Pabonetwerk: opkomst is wisselend, maar men is wel enthousiast over het netwerk.
Pabo’s betalen nu wel een vergoeding voor deelname. Bij het Begeleidersnetwerk van
nascholers is de opkomst ook wisselend.
Mibonetwerk loopt goed. Dit netwerk heeft tot oktober 2017 een subsidie van NRO voor
onderzoek naar historisch redeneren, wat goed loopt. Joke oppert om hier een blog over
te laten schrijven. De leerkrachten hebben het echter al erg druk met het onderzoek, dus
dan worden ze misschien overvraagd. Er zal wel over het onderzoek gepubliceerd gaan
worden en er wordt nog een slotbijeenkomst georganiseerd.
-Social Media: blijft ook achter. Hier zou extra aandacht voor mogen komen.
-Sovo netwerk: Er was afgesproken dat het geld wat vrijgekomen is na opheffing van dit
netwerk zou worden gebruikt om een conferentie te houden samen met Dalton,
Jenaplan, Montesori en Vrije scholen. Michel heeft hier een mondelinge afspraak over
gemaak. Dit is tot op heden helaas niet gebeurd. Dit wordt ook als advies voor het
nieuwe bestuur meegegeven.
-Vygotsky Foundation blijft lopen, er komen nog niet veel mensen naar de bieb maar er is
wel interesse om dit meer te doen, o.a. vanuit de pabo’s. Ook komend jaar zal de bieb
dus 1x per maand geopend zijn. .
-Certificaten voor studenten. Dit lijkt een beetje terug te lopen. Dit in de gaten houden.
Het jaarverslag wordt hierbij vastgesteld.
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2016
-De kascontrole is uitgevoerd. Het resultaat van 2016 komt overeen met de begroting
van het jaar daarvoor. We zijn € 2075,- postiever geëindigd dan was begroot (ook al is
het een negatief saldo). De conferentie heeft een positief saldo van €10.000,- euro
opgeleverd. Hier wordt enthousiast op gereageerd.
Het decharge is verlengd door de kascommissie. Ester van Oers blijft in de
kascommissie en hierbij moet nog een lid aansluiten. Mocht er geen 2e lid kunnen
worden gevonden wil Niko dit wel doen volgend jaar. Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Met dank aan de penningmeester.
7. Vaststellen van de begroting 2017
-De begroting 2017 wordt vastgesteld, eveneens met dank aan penningmeester Niko
Fijma. Het leden aantal moet wel stabiel blijven.
8. Vaststellen contributie 2017
-De contributie wordt 1 januari 2018 met €1,- verhoogd, conform het besluit van de ALV
van 2013 om ieder jaar de contributie met €1,- te verhogen. Het lidmaatschap voor een
student wordt €28,50, leerkracht €41,50 en directie/management €51,50.
-Het 65+ abonnement wordt bekeken op advies van Hanneke. We denken aan €15,- of
€20,-. Hier moet het nieuwe bestuur goed over na gaan denken.
-De communicatie aan de leden vindt plaats via het verslag van de ALV die gepubliceerd
wordt op de website van de OGO-Academie en via de nieuwsbrief van de OGOAcademie.
9. Bestuurssamenstelling
Er komen veel wijzigingen aan binnen het bestuur. Afscheid nemen we van Michel
Hogenes, Niko Fijma en Gerlanda van de Vendel.
Penningmeester Niko Fijma heeft dit in totaal 8 jaar gedaan. Hij wordt erg bedankt voor
zijn inzet.
Ook Gerlanda wordt erg bedankt voor haar harde werk en positiviteit. Ze heeft zich 8 jaar
lang hard ingezet voor de Academie. Hopelijk komt er nog een moment om goed van
elkaar afscheid te nemen.

Michel heeft ook 5 jaar lang het voorzitterschap gedaan. Hij heeft het altijd graag gedaan.
Michel geeft aan dat het heel belangrijk is om de leden actief betrokken te laten zijn.
Hij wordt ook erg bedankt voor zijn inzet. Er worden bloemen gegeven en foto’s gemaakt.
Bea Pompert wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter en Irene Pijl als bestuurslid.
We heten ze hartelijk welkom in de Academie. Cor Diepstraten neemt het
penningmeesterschap over van Niko. En Femke Zeegers gaat Snel Start installeren en
de facturen en boekingen doen. Na de zomervakantie gaan ze hiermee starten. De
komende tijd wordt genomen voor de overdracht. Ze declareert de uren die ze maakt.
10. Voortgang beleidsplan 2015-2017
Het nieuwe bestuur moet een nieuw beleidsplan gaan bespreken.
11. Rondvraag
-Hanneke: Het imago van de leerkracht en het salaris wat hier tegenover staat vindt ze
zorgwekkend. Is er een klaagcultuur ontstaan? Misschien kan de OGO Academie een
positief beeld geven van het vak van leerkracht.
-Joke: Hopelijk kan er nog een afscheid plaats vinden voor de bestuursleden. Hier stemt
iedereen mee in.
- De vraag aan Charlotte of ze de foto’s van de conferentie via wetransfer naar ons allen
wil sturen.
12. Einde van de bijeenkomst
-De voorzitter sluit om 16:56 uur de bijeenkomst.

Adviezen nieuw bestuur (deze zijn eerder in het verslag genoemd en terug te vinden):
-Aan de slag met het nieuwe beleidsplan
-Hoe het 65+ abonnement invulling geven
-Werving nieuwe leden en betrokken houden
-Vrijgekomen geld SOVO netwerk besteden aan een conferentie met andere scholen
-De discussie voorafgaand aan de ALV nog houden. Dit koppelen aan het imago van de
leerkrachten (zie opmerking Hanneke).

