Notulen ALV OGO-Academie

Datum:
Tijd:
Locatie:
Bijlage:

OGO-Academie
Funenpark 263,
1018 AK Amsterdam

21 mei 2014
16.00-18.00 uur
OBS De Klim Utrecht
Presentielijst van notaris

Agenda:
1. Opening door voorzitter
- Dank aan Charlotte van Batenburg voor de presentatie Kunst in de Klas op OBS
De Klim.
2. Mededelingen
- Remy Wilshaus, Frea Janssen-Vos, Janneke Hagenaar, Mia Versteegen, Bea
Pompert en Dirkje Visser hebben zich afgemeld.
3. Vaststellen van de agenda
- Er zijn geen agendapunten vooraf ingebracht en worden geen agendapunten
toegevoegd aan de agenda.
4. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 15 mei 2013
- Vragen n.a.v. de notulen over de film.
Er is contact geweest met de filmer. Er zijn nog veel restbeelden en het idee is
om daar een nieuwe film van te maken. Voor de conferentie 2015 ‘OGO is een
goed verhaal’ waren geen geschikte beelden in het bestaande materiaal. We
gaan een script maken voor een OGO promofilmpje. In oktober wordt de film
gemaakt, zodat hij in maart 2015 tijdens de conferentie gereed is.
- VRG: Is in het beleidsplan 2015-2017 expliciet opgenomen hoe we als
beroepsvereniging meer zichtbaar worden. >> We hebben dit schooljaar veel PR
gedaan en veel activiteiten ondernomen waar we steeds opnieuw de OGOAcademie onder de aandacht hebben gebracht. Er zijn ook nieuwe leden
geworven door de verschillen de activiteiten. In het nieuwe beleidsplan zijn deze
activiteiten wel opgenomen met als doel om beter zichtbaar te worden.
- De kwaliteitskaarten zijn aan van Gorcum verkocht.
- Het verslag van de ALV 15 mei 2013 is vastgesteld.
5. Bespreking van het Algemeen Jaarverslag 2013
- VRG: Zijn er veel bezoekers op de website van de OGO-Academie? >> Dit weten
we op dit moment niet. In het bestuur hebben we afgesproken om een analyse te
laten opmaken door onze webmaster voor gebruik van de website.
- VRG: Komt er een vervolg op werkbezoek tweede kamer lid? >> Het bestuur
heeft de ambitie om een vervolg te organiseren op deze politieke werkbezoeken.
- Het jaarverslag is vastgesteld met dank aan Remy Wilshaus.
6. Bespreking van het Financieel verslag 2013
- Op de agenda ontbreekt het agendapunt voor de controle van de kascommissie
voor het boekjaar 2012. De kascommissie adviseert de vorige penningmeester
Gerda Beikes decharge te verlenen voor 2012 Dit wordt aangenomen.
- Esther van de Berg neemt deel aan de kascommissie 2013 samen met Hanneke
Verkleij.
- Wim Wardekker adviseert om volgend jaar (2015) zowel de kascontrole over het
boekjaar 2013 als voor het boekjaar 2014 te doen laten plaatsvinden. Dit wordt
aangenomen.
- Actie: Het bestuur gaat daarom op zoek naar nieuw kascommissie lid voor het
boekjaar 2014 die dan samen met Esther van de Berg de kascommissie vormt

-

Actie: Niko Fijma zal zorgen dat Hanneke Verkleij de boekhouding én de
jaarrekening van het jaar 2013 ontvangt. Hij mailt haar het grootboek.
- VRG: Als er zo’n groot reservebedrag is, gaat er dan ook een bedrag naar de
spaarrekening. >> De spaarreking is een vermogensrekening geworden. Op de
betaalrekening staat geen hoog bedrag.
- Het financiële verslag 2013 wordt vastgesteld, dank aan de penningmeester Niko
Fijma.
7. Bespreking begroting 2014
- VRG: Bedrag voor leerstoel Bert van Oers is lager dan in 2013. Waarom?. De
OGO-Academie heeft in 2013 €1000,- extra overgemaakt aan de V.U. vanwege
de sponsoring voor publicatie Didactief.Academie, De Activiteit en de leerstoel
zouden elk 3.500 euro bijdragen voor de OGO-special in Didaktief. De leerstoel
kon echter niet meer dan 2.500 euro bijdragen en De Academie heeft toen de
ontbrekende 1000 euro bijgelegd.
- VRG: Bedrag drukwerk is aanzienlijk lager dan vorig jaar. Dat klopt, vorig jaar is
er het drukwerk besteld vanuit de nieuwe huisstijl, de folders, briefpapier en de
mappen voor conferenties en activiteiten.
- De begroting 2014 wordt vastgesteld, dank aan de penningmeester Niko Fijma
8. Vaststellen contributie 2015
- De contributie wordt per 1 januari 2015 met €1,- te verhogen en daarna per 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 OGOAcademie en via de nieuwsbrief van de OGO-Academie.
9. Bestuur
- Wim Wardekker heeft aangegeven dat hij wil stoppen met zijn rol als bestuurslid,
Wim stopt vanaf 22 mei als bestuurslid. Wij danken Wim voor zijn jarenlange
inzet. Het bestuur neemt nog officieel afscheid van hem.
- Marjolein Dobber heeft interesse getoond om zich kandidaat te stellen vanuit de
wetenschap. Het bestuur draagt Marjolein Dobber voor. Er is geen schriftelijke
stemming gewenst in de ALV. De ALV neemt unaniem Marjolein aan als nieuw
bestuurslid. Zij blijft de link met de wetenschap vertegenwoordigen in het bestuur.
Welkom Marjolein.
10. Evaluatie beleidsplan 2012-2014
- VRG: OGO-kaart voor OGO-scholen is niet uitgevoerd. >> We hebben wel op de
website een lijst met actieve OGO-scholen per provincie. De lijst met OGOscholen is dynamisch. We leggen veel contact met scholen en daar komen wel
eens af of aanmeldingen uit voor de OGO-scholenlijst. De scholen zijn in kaart
gebracht per provincie en nog niet op een kaart van NL.
- De leerstoel cultuurhistorische onderwijspedagogiek is opnieuw aangevraagd
voor 5 jaar.
- Het is de ‘Vygotsky foundation’, in het verslag staat de ‘Lev foundation’. >> Dit
wordt aangepast in de evaluatie.
11. Presentatie beleidsplan 2015-2017
- Voorstel voor activiteiten vanuit de ALV: verder scholen in het concept voor leden
en niet-leden in een soort van kennismakingsactiviteit/introductiecursus OGO.
>> Het bestuur neemt dit voorstel mee om concreet uit te werken.
- Het is de ‘Vygotsky foundation’, in het beleidsplan staat de ‘Lev foundation’.
>> Dit wordt aangepast in het beleidsplan.
- VRG: Mogelijkheid delen belangrijke uitkomsten uit SOVO-netwerk of
ringenoverleg Inspectie? >> Het bestuur bekijkt per overleg of er informatie wat
relevant is voor leden en gedeeld kan worden middels de nieuwsbrief.
- VRG: In het beleidsplan staat niet expliciet bij kwaliteitseisen opgenomen de link
met de wetenschap. >> We voegen dit toe aan het beleidsplan.
- VRG: De film die gemaakt kan worden op welke doelgroep wordt deze
afgestemd? >> Het wordt een promo-filmpje en dit kan dus ook gebruikt worden
voor o.a. de politiek.
- Het beleidsplan wordt vastgesteld.
12. Rondvraag
- Sanne van der Linden attendeert de leden op de OGO-conferentie 2015.
Programma waarschijnlijk volgende week online. Aanmelden kan via link op de
website. Maak gebruik van vroegboek korting.
- Sanne van der Linden attendeert de leden op het OGO-talent van 2015. De
werving start binnenkort, leden en scholen ontvangen binnenkort een flyer.

-

Hanneke Verkleij geeft aan dat er dit keer weinig leden zijn voor de ALV.
>> Elk jaar kijken we in het bestuur naar mogelijkheden om veel leden te trekken
naar de ALV.
- Hanneke Verkleij geeft complimenten voor nieuwe beleidsplan. En wenst bestuur
veel succes
13. Einde van de bijeenkomst
- De voorzitter sluit om 17:12 uur de bijeenkomst en heeft het cadeau ‘liedbundel
Ya hai ye’ meegebracht vanuit de landelijke vereniging muziekeducatie voor alle
aanwezigen.

