
 

 
 
 

Lentenieuwsbrief OGO Academie 
 
 
 
 
 
Ook nu is het prettig om contact te hebben met onze leden via de Nieuwsbrief. 
Wij hopen natuurlijk dat het goed met jullie gaat en dat het vanuit huis werken genoeg voldoening 
oplevert. 
Contact met elkaar, met onze leerlingen en studenten vraagt om creatief omgaan met de 
beperkingen die wij nu ervaren. 
De lente brengt gelukkig mooi weer en een prachtige natuur om van te genieten! 
 
 
Over onze vereniging 
De afgelopen maanden is er door het bestuur en een groep actieve leden flink nagedacht over onze 
vereniging in de toekomst. Om die toekomst goed in te gaan, zijn actiepunten geformuleerd en wel 
de volgende: 

a. de naam van onze vereniging te veranderen in OGO-vereniging, om nog duidelijker aan te 
geven dat wij een Vereniging zijn met leden en niet een letterlijke Academie 

b. scholen de mogelijkheid te geven lid te worden 
c. de website te professionaliseren en actiever in te zetten 
d. een duidelijker omschrijving te leveren over wat OGO wel en niet is 

Deze tekst wordt voorzien van foto’s en filmpjes 
 
 
Over ons bestuur 
Het bestuur functioneert goed en slaagt er in als vrijwilligers de vereniging naar behoren te leiden. 
In de aankomende tijd vindt een wijziging in de bestuurssamenstelling plaats en worden nieuwe 
bestuursleden gezocht. 
 
De voorzitter Bea Pompert treedt af en is niet herkiesbaar. 
Het bestuur draagt voor deze functie Rienkje van der Eijnden voor. Zij is als leerkracht, IB-er en 
directeur werkzaam geweest en actief OGO-lid. Momenteel werkt zij als zelfstandig 
onderwijsadviseur. 
 
Linda Rijpers treedt af en is niet herkiesbaar. Voor haar zoeken wij een vervanger in de functie van lid 
vanuit de onderwijspraktijk. We zoeken dus een leerkracht of IB-er/OGO specialist van een 
basisschool die het leuk vindt met ons mee te doen. 
 
Dirkje Visser treedt af. Voor haar zoeken wij een pabodocent als vertegenwoordiger van de 
opleidingen. 
 
 
  



 

Voorstel Leerstoel 
Het bestuur heeft een aanvraag ingediend voor het opnieuw instellen van de Leerstoel Cultuur-
Historische Onderwijspedagogiek. Wij hopen uiteraard dat dit lukt. De kosten voor een dergelijke 
bijzondere Leerstoel zijn in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Diverse initiatieven om aan geld 
te komen zijn nodig. Het bestuur is hier actief mee bezig echter wij stellen het ook zeer op prijs dat u, 
als leden, actief meedenken hoe we deze financiering rond kunnen krijgen. 
Wij denken aan crowdfunding door ouders van OGO scholen, schoolbesturen met OGO scholen, 
pabo’s met een OGO minor en privé personen / ambassadeurs van OGO. 
Wij zijn benieuwd naar uw ideeën hierover en ontvangen deze graag! 
 
Doneren kan bij het bestuur van de OGO Academie, rekeningnummer: NL86 INGB 0007 7018 24 
o.v.v. Bijdrage Leerstoel. 
Wij houden u op de hoogte. 
 
 
Ledenvergadering 
Onze ledenvergadering krijgt dit jaar een wat ander karakter. 
In de maand mei ontvangt u alle stukken via de mail en kunt u hier op reageren. 
 
Het gaat om de volgende stukken:  

• Verslag van de vorige ALV (15 mei 2019) 

• Jaarverslag 2019 

• Financieel jaarverslag 2019 

• Begroting 2020 

• Vaststellen contributie 2020 

• Bestuurssamenstelling 

• Voortgang activiteiten en beleid 
 
Als u als lid van de vereniging bespreekpunten heeft, kunt u deze mailen voor 1 mei 2020, zodat zij in 
de mail gezet kunnen worden. Mail naar: bestuur@ogo-academie.nl  
 
 
Mibonetwerk 
Jammer genoeg is in de afgelopen periode de conferentie van ons Mibonetwerk komen te vervallen. 
De eerste keer omdat er een stakingsdag tussen kwam en de tweede keer in maart vanwege het 
coronavirus. 
Heel jammer voor de deelnemers aan deze interessante activiteit, maar …. we geven niet op en 
proberen het in het nieuwe cursusjaar nogmaals! 
 
 
Verslag Regionetwerken 
Tijdens de OGO conferentie is er een oproep gedaan om regionetwerken op te starten. Dit heeft 
geresulteerd in een eerste netwerk in Gelderland. 
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Op 11 december 2019 zijn we gestart met een OGO-netwerk in Gelderland. Wat had iedereen er zin 
in!  
De deelnemers (14 )  komen uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs en een school voor kinderen 
met  taal-spraakproblemen. Er zijn leerkrachten van groep 1 t/m 8 en ib’ers.  
Zij hebben zich als doel gesteld: een kijkje nemen in elkaars praktijk door een rondleiding op de 
ontvangende school, uitwisselen van ervaringen, elkaar kunnen bevragen, enthousiasmeren en 
inspireren om zo hun eigen praktijk te kunnen verrijken en verdiepen.  
Inmiddels zijn er 2 bijeenkomsten geweest. Wat inspirerend was dat!!  
Er heerst een heel fijne sfeer, er is openheid  en iedereen heeft zin om samen verder te bouwen aan 
dit netwerk!  
Heb je zin om ook deel te nemen aan dit OGO-netwerk: Meld je aan! Ook als je in je eigen regio een 
netwerk wilt opzetten. bestuur@ogo-academie.nl t.a.v. Anne Reijrink en Joke van Winden.   
 
 
OGO conferentie 
Aankomend cursusjaar organiseren wij weer onze tweejaarlijkse, landelijke OGO conferentie. 
De datum is inmiddels vastgesteld evenals de locatie. 
 
Noteer in de agenda! 17 maart 2021 - Reehorst te Ede  
 
Thema van de conferentie: Verbeelding in de groep. 
 
Verbeelden, is er iets fijners, belangrijkers naast de dagelijkse realiteit? 
Verbeelden in kunst en cultuur krijgt dat eigenlijk wel voldoende aandacht in ons onderwijs? 
Verbeelden, dromen, fantaseren en filosoferen hebben ze wat met elkaar te maken? 
Wat verbeeld jij je eigenlijk ….? 
 
Wil je een bijdrage leveren aan onze tweejaarlijkse conferentie of weet je iemand die een workshop, 
lezing, kraam of poster wil verzorgen, meld je dan aan voor het verzorgen van een workshop, lezing, 
kraam of poster. 
 
Je kunt daarbij denken aan: 

• fotograferen, vloggen, filmen 

• muziek maken, componeren 

• leesbelevenisactiviteiten 

• poëzie schrijven 

• theater maken, eigen musicals schrijven 

• verhalen vertellen, verhalen spelen 

• spel met playmobil en diverse materialen 

• regisserend spel 

• toekomstdromen over jezelf, je klas, je school 

• verbeelden vanuit verwondering 

• grafische technieken 

• kunst maken, kunst beschouwen 
 
Doe je mee? Meld je dan aan! 
bestuur@ogo-academie.nl o.v.v. OGO conferentie 17 maart 2021 
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ZONE 
Nog even aandacht voor ZONE. 
Al bijna 20 jaar zorgt een groep vrijwilligers voor ons ;’lijfblad’. 
Voor een schappelijke prijs van € 40,- per jaar ontvang je 4 nummers (waarvan één een 
themanummer is). 
ZONE wordt heel goed gelezen, onze lezers zijn tevreden en ook op de pabo’s vinden de artikelen 
gretig aftrek. 
Wist u dat als u lid van de vereniging een kortingsabonnement krijgt voor € 30,- per jaar. 
Neem een abonnement als je geïnspireerd wilt worden over OGO in praktijk en theorie, over spel en 
onderzoekend leren!  
Afsluiten van een abonnement: https://vangorcumtijdschriften.nl/zone/ 
 
 
 
 
 
Bea Pompert namens bestuur OGO Academie 
 
Dirkje Visser, Joke van Winden, Linda Rijpers, Marjolein Dobber, Anne Reijrink  
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