Notulen Algemene Ledenvergadering 2018
Datum: 6 juni 2018
Tijd: ALV 17.00– 18.00 uur
Locatie: De Klim Utrecht
Notulist: Charlotte van Batenburg
Aanwezig: Hilde Amse, Lorien de Koning, Tonny Bruin, Gerrie Koster, Annemarie
Hoekstra, Hanneke Verkleij, Isabelle Vingerhoeds, Hermien de Waard, Gerlanda van de
Vendel, Pascalline Kruijer, Anne Reijrink, Gerda Beikes, Chiel van Veen en Michel
Hogenes.
Van het bestuur: Bea Pompert, Joke van Winden, Marjolein Dobber en Dirkje Visser.
Afmeldingen: Aleid Beets-Kessens, Ellen Versteeg, Janneke Hagenaar, Mia Verstegen,
Cor Diepstraten, Irene Pijl, Levineke van der Meer, Simone Westra en Femke Zeegers.
Agenda:
1. Opening
Bea bedankt iedereen die aanwezig is.
2. Mededelingen
Afwezigen worden door genomen. Charlotte neemt tijdelijk de taak van Femke over, die
in het buitenland zit.
3. Vaststellen van de agenda
4. Ingekomen stukken
Zijn er niet
5. Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering, mei 2017
• Het pensionaristarief is er inmiddels. Zij mogen lid blijven voor het
studententarief. Er heeft 1 iemand gebruik van gemaakt.
• Geld van de Sovo is nog niet gebruikt of bij ons binnen. Michel Hogenes (oud
voorzitter) geeft een toelichting. Het SOVA netwerk is opgedoekt en het geld zou

gebruikt worden om een congres te organiseren. Dit is echter nog niet gebruikt en
de angst bestaat dat het geld wordt gebruikt voor het Lectoraat
Vernieuwgingsonderwijs. Dit behoort eigenlijk aan de Dalton Vereniging. Bea
Pompert gaat dan ook namens ons een brief sturen aan het bestuur van de
verenging.
Verslag is goedgekeurd, met dank aan Femke.
6. Vaststellen jaarverslag 2017
Film:
De filmavonden waarbij de film ‘Hebben wij al samen gelezen?‘ waren een succes en
er gaat ook een vervolg komen. Wij zouden het echter zonde vinden als de film nu
niet meer wordt bekeken. Mensen mogen ons daarom mailen en dan krijgen ze de
link van de film, met een begeleidende tekst. Hier moeten we nog even contact over
hebben met De Activiteit.
PABO Netwerk:
De opkomst van het netwerk blijft laag. Docenten van de PABO worden niet
gefaciliteerd om te komen. We hebben het over het belang van OGO op de PABO.
Het management zou erbij betrokken moeten worden. Hoe verder van uit het
kennisperspectief. Komt terug in het beleidsplan.
Er zou extern iemand moeten kijken naar het op de kaart zetten van OGO.
Er wordt besloten dat Tonny, Michel, Hilde en Bea gaan kijken naar de
belemmeringen vanuit de PABO en Marjolein naar de invulling van het volgend jaar.
MIBO netwerk:
Nieuwe kleinere subsidie om verder onderzoek te doen naar W. en T. in de mibo.
Vygotsky Foundation:
Ligt stil en moet nieuw leven worden ingeblazen. Bea zal hierover contact opnemen
met de voorzitter.
Certificaten:

Voorstel: Studenten die de afgelopen 3 jaar een certificaat hebben gehaald mogen
tegen studenten tarief naar de OGO Conferentie. Zo bind je ze aan onze vereniging.

7. Vaststellen financieel jaarverslag 2017
8. Vaststellen van de begroting 2017
Cor kan niet aanwezig zijn en dus kunnen vragen schriftelijk gesteld worden.
Helaas waren nog niet alle stukken op orde en kon de kascontrole niet plaatsvinden.
Volgend jaar zal er decharge plaatsvinden over 2 jaar. Het is wel de vraag of de
kascontrole nodig is, aangezien er ook een accountsverklaring is.

9. Vaststellen contributie 2019
De contributie zal volgend jaar met een euro worden verhoogd, zoals eerder op de
ALV is besloten.

10. Bestuurssamenstelling
Cor zal na de Conferentie het bestuur verlaten. Verder vinden er geen wijzigingen
plaats. Marjolein Dobber zal dan de functie van penningmeester op zich nemen.
11. Voortgang beleidsplan 2018-2020
Charlotte presenteert het beleidsplan 2018-2020
Doel:
Bekendheid bij een groter publiek van het concept maar vooral ook van de
vereniging:
• Meer leden
Public Relations
•

Meer PR, krachtig mediagebruik om goede verhalen te delen, via de website en
andere media. Gebruik van filmpjes (bv. film zin in lezen).
• Regelmatig de nieuwsbrief blijven versturen
• Meer linken met ZONE maken
Netwerkfunctie uitbreiden
•

•
•
•

Netwerk app/deel website; waar lessen ed uitgewisseld kunnen worden
Netwerken van scholen die werken met het concept
Bestaande netwerken verstevigen

Praktische hulp bieden
• Eerste hulp voor scholen waar kennis nodig is
• Lekenpraatjes voor scholen of besturen die interesse hebben
• Eerste hulp bij de kwaliteitskaarten invullen
• Uitleg voor ouders
Onderzoeken
Of scholen lid kunnen worden van de vereniging
Of we een ‘OGO certificaat’ willen gaan uitreiken aan scholen

Opmerking: is of er geen ouder is die zou willen helpen met het PR plan.
12. Rondvraag
Geen vragen
13. Afsluiting
Volgende vergadering in mei plannen. (Voorstel 9 mei)

