
 
 
 

 
 
 
Concept notulen ALV OGO-Academie 
 
 
 
Datum:  27 mei 2015 
Tijd:  16.00-18.00 uur  
Locatie:  Julianaschool te Schagen 
Notulist:  Charlotte van Batenburg, secretaris 
Bijlage:  Presentielijst  
 
Agenda: 
 
1. Opening door voorzitter 

- Dank aan Marjolein Dobber en Brigit Huitema voor het verzorgen van de workshop 
‘Beter leren door onderzoek’ die aan de ALV vooraf ging.  Dank ook aan de 
Julianaschool te Schagen voor het beschikbaar stellen van de locatie. 

Mededelingen 
- Afmeldingen van: bestuursleden Remy Wilshaus, Hanny Teunissen, Gerda Beikes. 

Secretaris: Sanne van der Linden. Leden: Tonny Bruin, Bert van Oers en Gerlanda 
van de Vendel kunnen niet komen i.v.m. een vervoersproblemen en laten zich ook 
verexcuseren.   
 

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. Er zijn geen voor deze vergadering relevante ingekomen en uitgegane stukken.  
 

4. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 21 mei 2014 
• Vraag: Waarom was er na afloop van de OGO-conferentie geen evaluatieformulier? 

Dit punt neemt het bestuur mee. Het is de bedoeling dat er voor de volgende 
conferentie wel een dergelijk evaluatieformulier zal zijn. 

• Bij het MiBo netwerk staat: en nu? Het bestuur zal uitzoeken waarom dit zo is 
geformuleerd.   

• De nieuwsbrief die de OGO-Academie uitbrengt wordt door de aanwezigen als 
positief ervaren. 

• Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 mei 2014 wordt door de 
vergadering vastgesteld. 
 

5. Vaststellen jaarverslag 2014 
- Het blijkt moeilijk te zijn deelnemers te werven voor de verschillende netwerken die 

de OGO-Academie heeft, of zou willen hebben. Vooral het aantrekken van nieuwe 
jonge mensen is lastig. Op dit moment draaien het Begeleidersnetwerk, het 
Pabonetwerk en het MiBo-netwerk. Helaas zijn er geen regionetwerken. Het bestuur 
neemt het werven van nieuwe actieve leden in netwerken mee als punt van aandacht 
voor volgend jaar.  

- Waarom heeft OGO geen certificaat voor OGO-scholen? In het verleden is hier geen 
prioriteit aan gegeven en werd dit ook niet als noodzakelijk gezien. Het bestuur zal 
het komende jaar onderzoeken of certificering van scholen nu wel wenselijk is.  

- Zijn er nascholingstrajecten vanuit de OGO-Academie? Nee, deze zijn er niet. De 
Activiteit verzorgt nascholing op het gebied van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 

- Wellicht is het strategisch gezien verstandig de 21st Century Skills te koppelen aan 
OGO.  Het bestuur neemt dit in overweging. 
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- Het verslag van de leerstoel Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek van van Oers 
ontbreekt. De vergadering stelt voor dit op de website van de OGO-Academie te 
plaatsen zodra dit klaar is. 

- Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld met dank aan Charlotte van Batenburg. 
 
6. Vaststellen financieel jaarverslag 2014 

- De OGO-Academie beschikt over een ruim positieve saldo. Er wordt erkend dat de 
vereniging een financiele buffer moet hebben. De vraag is wel: hoe groot moet deze 
buffer zijn? De vergadering stelt voor om met een plan te komen om het geld een 
goede bestemming te geven.  

- In december 2014 is het financieel jaarverslag 2013 goedgekeurd door de 
kascommissie. De kascommissie heeft nu ook het financieel jaarverslag 2014 
goedgekeurd. Esther van den Berg en Roel de Vries vormden de kascommissie voor 
2014. Marte van Vliet en Roel de Vries vormen de kascommissie voor het boekjaar 
2015. 

- Het financiële verslag 2014 wordt vastgesteld, met dank aan penningmeester Niko 
Fijma. Hem is decharge verleend. 
 

7. Vaststellen van de begroting 2015 
- De begroting 2015 wordt vastgesteld, eveneens met dank aan penningmeester Niko 

Fijma. 
 

8. Bestuursverkiezing 
- De drie scheidende bestuursleden: Gerda Beikes, Mia Versteegen en Hanny 

Teunissen zijn door het bestuur en de aanwezige leden bedankt voor hun jarenlange 
inzet voor de vereniging. Het bestuur neemt later nog afscheid van de drie dames 
tijdens een etentje. 

- De vergadering complimenteert het bestuur met het vinden van drie nieuwe 
kandidaten: Dirkje Visser, Joke van Winden en Cor Diepstraten. Helaas kunnen zij 
niet bij deze ALV aanwezig zijn, maar zij worden unaniem tot bestuurslid benoemd. 
 

9. Vaststellen contributie 2016 
- De contributie wordt 1 januari 2016 met €1,- verhoogd, conform het besluit van de 

ALV van 2013 om ieder jaar de contributie met €1,- te verhogen. 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 OGO-Academie. 
 

10. Voortgang beleidsplan 2015-2017 
- Er worden tijdens de vergadering vragen gesteld over de actualiteit en 

aantrekkelijkheid van de website van de OGO-Academie. Er wordt gesuggereerd te 
zoeken naar een persoon die zich met de webredactie gaat bezighouden. Het bestuur 
neemt deze suggestie mee. 

- Ook in het kader van het beleidsplan het belang certificering van scholen benadrukt. 
Dit om duidelijkheid te scheppen over de vraag welke scholen nu wel en welke geen 
“echt” OGO verzorgen.  

- Bea Pompert geeft een suggestie voor het besteden van geld uit de financiele buffer 
van de OGO-Academie: Op de VU ligt nog een aantal (3) toetsen die verder 
ontwikkeld moeten worden. Wellicht is dit interessant voor de OGO-Academie. 
   

11. Rondvraag 
- Er zijn geen vragen voor de rondvraag.  

 
 

12. Einde van de bijeenkomst 
- De voorzitter sluit om 17:12 uur de bijeenkomst. 

 


