
 
Beste leden van de OGO Vereniging, 
 
Hierbij nodigen we jullie van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene LedenVergadering op 30 
november 2022. 
 
Op de ALV legt het bestuur verantwoording af over het beleid en de financiën van de Vereniging en 
worden de plannen voor het nieuwe jaar aan de leden voorgelegd. Daarnaast is de ALV ook bij 
uitstek een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en informatie en ideeën uit te wisselen. 
 
Dit jaar zijn we te gast bij Kindercampus Zuidas in Amsterdam. We starten de ALV met een 
kennismaking met en kijkje in deze school (waarmee iedereen die iets later is, alsnog aan kan sluiten 
voor het inhoudelijke deel begint). 
 
Na deze informele ontmoeting zullen Bea, Tonny en Chiel ons bijpraten over ontwikkelingen binnen 
het OGO. Bij dit gedeelte is het ook mogelijk om online aan te sluiten. 
 
Daarna willen we graag met jullie in gesprek over de toekomst van OGO. Hoe zien wij het OGO over 
10, 20, 50 jaar voor ons? En hoe kunnen we zorgen dat we daar komen? We voeren het gesprek aan 
de hand van een aantal stellingen. Tijdens deze activiteit zullen we er tevens voor zorgen dat jullie 

niet met een rammelende maag naar huis gaan      [Heb je hele bijzondere dieet-wensen, neem dan 
graag zelf iets te eten mee.] 
 
Het slotakkoord van de ALV wordt gevormd door het officiële gedeelte, waarin we goedkeuring 
vragen voor het financieel jaarverslag van 2020 en 2021 en het jaarverslag over 2022 en de plannen 
en begroting voor 2023 aan jullie voorleggen. Femke treedt per 1 januari helaas af als bestuurslid, 
wat betekent dat we twee (!) nieuwe vacatures in het bestuur hebben. We hadden ook nog wat 
posten openstaan. Ben je geïnteresseerd, heb je vragen en/of wil je je kandidaat stellen, neem dan 
contact op met Rienkje (06 51459257). We zoeken ook twee leden die de kascontrole over 2022 
willen doen. 
 
We hopen al onze 154 leden te mogen verwelkomen op 30 november. Uiteraard zijn medewerkers 
van de scholen en organisaties die lid zijn ook van harte welkom. Tenslotte nodigen we potentiële 
leden ook graag uit om deel te nemen en ons te vertellen wat er nodig is om hen de stap te laten 
nemen om lid te worden. Aan deze laatste groep vragen we een bijdrage in de kosten van de 
catering, voor alle leden is het bijwonen van de ALV kosteloos. 
 
Aanmelden voor de ALV kan tot uiterlijk 23 november via deze link: 
https://forms.gle/fMKDg4rQQE435iTB9 
Je krijgt dan de jaarstukken toegestuurd. Wie niet live aanwezig kan zijn, maar wel digitaal wil 
aansluiten, ontvangt daarvoor een Zoom-link. 
  
Graag tot ziens op 30 november! 
 
Het bestuur van de OGO Vereniging 
(Anne, Femke, Joke, Marte, Nick, Tonny en Rienkje) 

 
 
  

https://forms.gle/fMKDg4rQQE435iTB9


 
 

Algemene Ledenvergadering op  30 november 2022 
Tijd: 16.00 – 19.30 u.  

We creëren de mogelijkheid om bij specifieke agendapunten digitaal aan te sluiten 
 

Agenda / programma:  
 
16.00 u.  Welkom, ontvangst, rondleiding op de Kindercampus en informele ontmoeting 

 
16.45 u. Ontwikkelingen binnen het OGO, bijdragen van verschillende leden: 
  - Bea Pompert over ontwikkelingen in het Mibo-netwerk; 
  - Tonny Bruin over ‘spelend leren leidinggeven aan een OGO-school’; 
  - Chiel van der Veen over dialogisch schrijfonderwijs. 
  [Het is mogelijk om bij dit onderdeel digitaal aan te sluiten.] 
 
17.30 u. De toekomst van OGO en de rol van de OGO Vereniging 

Aan de hand van een aantal stellingen gaan we in groepjes met elkaar in gesprek 
hierover, dit combineren we met iets te eten en te drinken. 

 
18.30 u. ALV – formele gedeelte [Het is mogelijk om bij dit onderdeel digitaal aan te sluiten] 
 
 

1. Ingekomen stukken 
 

2. (Jaar) verslagen 
a. Verslag ledenvergadering 4 november 2021 
b. Vaststellen jaarverslag 2022  

 
3. Financiën 

a. Vaststellen financieel jaarverslag 2020 en 2021 
b. Kascontrole 2022, wie wil dat doen? 
c. Voorstel contributie 2023 (Het voorstel is om de contributie niet te wijzigen) 
d. Vaststellen contributie 2023 
e. Vaststellen begroting 2023 

 
4. Bestuurssamenstelling:  

a. Aftredend per 1 januari: 

• Femke van der Wilt (penningmeester en algemeen lid vanuit de CHAT) 



 
Huidige aanblijvende bestuursleden: 

• Joke van Winden (algemeen lid) 

• Anne Reijrink (algemeen lid vanuit PO en de nascholing) 

• Nick de Koning (algemeen lid vanuit PO) 

• Marte van Vliet (algemeen lid vanuit de Pabo’s) 

• Tonny Bruin (algemeen lid vanuit de Activiteit) 

• Rienkje van der Eijnden (voorzitter) 
b. Kandidaat bestuursleden 

• Nog geen. Kandidaten zijn welkom! 
c. Vacatures: 

• penningmeester!!! 

• algemeen lid vanuit de CHAT 

• algemeen lid vanuit de VVE (Startblokken) 

• algemeen lid – leerkracht vanuit een OGO-school 

• evt. vanuit VO  
 

5. Plannen voor 2023 – zie tweejarenplan 2022-2024 
Speerpunten zullen blijven: 

• instandhouding en ledenaanwas Vereniging 

• ondersteunen wetenschappelijk onderzoek, o.a. door opnieuw vestigen 
leerstoel en de financiering van dit en ander onderzoek 

• Informeren en verbinden van leden 

• OGO PR 

• OGO-conferentie 2024 
 

6. Rondvraag 
 
19.30 u. (is het streven) Afsluiting 
 
 
 
Aanmelden voor de ALV kan via het formulier in deze link: https://forms.gle/fMKDg4rQQE435iTB9 
 
 
Adres:  
Kindercampus Zuidas 
Antonio Vivaldistraat 15 
1083HP Amsterdam  

Routebeschrijving: 

Het is 17 minuten lopen vanaf station WTC Zuid, door vanuit de Beethovenstraat richting De 
Boelelaan te lopen. Indien je met de auto komt kan het beste geparkeerd worden bij Krooswijkhof. Je 
kunt daar parkeren bij P18715 aan de meter (€2,50 per uur).  De school is op 350 meter lopen 
afstand van dit terrein.  

 

https://forms.gle/fMKDg4rQQE435iTB9

