Meesters met Magister
Doelstellingen gebruikersvereniging “Meesters met Magister”
Inleiding
De gebruikersvereniging ”Meesters met Magister” is op 14 december 2010 opgericht en is
voortgekomen uit gebruikers van de Magistersuite, het leerlingenadministratieprogramma van
SchoolMaster.
“Meesters met Magister” is een groep van gebruikers vóór gebruikers.
Doelstelling
De gebruikersvereniging heeft een aantal doelen.
Belangenbehartiging van gebruikersgroepleden ten opzichte van SchoolMaster:
- Op grote lijnen bespreken van functionele en technische wensen en signaleren van
onderwijskundige ontwikkelingen die aanpassing vragen of toevoeging van functionaliteit in de
Magistersuite.
- Bespreekbaar maken van generieke aandachtspunten welke gebruikersgroepleden met
SchoolMaster hebben.
Kennisdeling:
- Door een ontmoetingsplek te creëren om contacten te leggen die leiden tot kennisuitwisseling en
andere nuttige zaken. Dit zowel fysiek (door regionale themabijeenkomsten) als virtueel
(www.meestersmetmagister.nl) mogelijk maken.
- Door het uitwisselen van door gebruikersgroepleden ontwikkelde rapportages,
procesbeschrijvingen, handleidingen, enz.
- Van technische en functionele zaken betreffende de Magistersuite door het organiseren van
regionale themabijeenkomsten.
- Van technische en functionele zaken betreffende de Magistersuite door het bieden van een
digitaal platform (wiki en/of forum).
- Door het uitgeven van een (digitale) nieuwsbrief, voorheen "Het Schoolplein"
Gebruikersdagen
- Tijdens gebruikersdagen zou in elk geval naar voren moeten komen hoe de gebruikers het gebruik
van de Magistersuite zien, dus hoe de praktijk op de scholen is. Het biedt inzicht in of de theorie
en de praktijk met elkaar matchen.
- Daarom meerdere regionale gebruikersdagen per jaar te organiseren rondom een thema.
- We gaan ervan uit dat voor de bijeenkomsten bij toerbeurt de deelnemende scholen ruimte
beschikbaar wil stellen zodat we geen zaalhuur hoeven te betalen.
- Themagroepen, aangestuurd door het bestuur, zorgen voor een goede invulling van de
gebruikersdagen.
Uit het bovenstaande mag blijken dat de gebruikersvereniging niet tot doel heeft gedetailleerde wensen
en fouten aangaande het leerlingenadministratieprogramma te inventariseren en deze aan SchoolMaster
voor te leggen.
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