Verslag overleg MMM/Iddink groep
Datum:
Donderdag 24 februari 2022
Van:
14:00 tot 16.00 uur , online via Teams
Aanwezig: Frank Spijkers, Harold Ruigendijk, Leon van den Heuvel, Harald van Voorst, Dorina van
Delft, Rien Heukelom (vanaf ca 14.30 uur)
Afwezig:
Hans Hageman
1. Welkom, opening, mededelingen, vaststellen agenda
De voorzitter start om 14:03 de vergadering
Voorstelrondje voor met namen Leon van den Heuvel (nieuwe secretaris MmM) en Dorina
van Delft namens Iddink groep
2. Notulen vorig overleg september 2021
Het is niet goed bekend of dit het laatste overleg was. Leon zal ook even checken bij Marjon.
3. Enquête Meesters met Magister
In het overleg van MmM en de contacten met de achterban lijkt de interesse af te nemen om
deel te nemen aan de activiteiten. Waarschijnlijk zijn we ook te weinig zichtbaar. De
ontstaansreden was destijds heel helder. Nu is het tijd voor bezinning en hebben we onze
leden gevraagd of we nog bestaansrecht hebben. Hoe zien we onze rol, samen met o.a.
Sivon. We hebben eigenlijk nog te weinig reacties maar wachten nog even af. Wellicht vanuit
Iddink, bijvoorbeeld in de nieuwsbrieven van Iddink, hier ook aandacht aan besteden.
Zichtbaarheid op een live-event van Iddink kan ook weer helpen. Iddink vindt het contact
waardevol. Harald vraagt of het live-event van april al is georganiseerd.
4. Magister.me
Harald ligt e.e.a toe:
- Scholen met .me zijn persoonlijk benaderd en er zijn gesprekken gaande
- Nu communiceren zodat scholen niet onnodige voorbereidingen doen voor 23-24
- Ontwikkelingen en uitkomsten worden zo spoedig mogelijk gedeeld
- Alle mogelijkheden en goed punten uit eigen land en uit andere landen worden
meegenomen. Het is niet zo maar een kopie van Its learning.
- .me maar 1 jaar extra in de lucht vanwege aansluiting met het onderwijs. Die kun je
anders niet garanderen, zeker niet gezien de vele koppelingen.
- Het nieuwe systeem blijft naast Magister staan. De modulaire opbouw wordt steeds meer
ingezet waarbij gestreefd wordt onafhankelijke modules zonder cross-selling.
- Harold geeft aan dat hun school een pilot met .me aan het onderzoeken is maar geen
contact met hen is opgenomen. Harald kijkt dit na.
5. Roadmap
Harald laat in de presentatie zien waar ze mee bezig zijn. Met name het omzetten naar WebOOP neemt een vlucht en wordt belangrijk. Gelijke functionaliteiten in de webversie en voor
de OOP-ers een gelijke look als de OP-ers. De zwaardere onderdelen zoals rapportage blijft
daar nog even buiten. Mogelijkheid tot testversie blijft bestaan. Er draaien diverse pilots.
Uiteindelijk worden ook trainingen gegeven (planning is halve dag) om de wijzigingen eigen
te maken. Verder is Iddink bezig met verder ontwikkelen gepersonaliseerd leren,
persoonlijke PTA’s (leerdoelen gericht op eindtermen), leeractiviteitenplanner, onderwijs

gestuurd roosteren en doorlopende leerlijnen. Dat worden ook mogelijk af te nemen
modules.
De ontwikkelingen met de partners blijft doorgaan en het meest gericht op de samenwerking
met Microsoft/Teams. Ook Is Iddink bezig de verantwoordingsmodule te herzien.
6. Vooruitblik examenverwerkingen
De examens van dit jaar zullen ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar omdat de leerlingen weer
dezelfde mogelijkheden/keuzes hebben. Iddink verwacht niet veel problemen, vorig jaar is
eigenlijk wel goed gegaan. Wettelijk wijzigingen worden natuurlijk verwerkt.
7. Personele wisseling Meesters met Magister / Iddink groep
MmM:
- Marjon is gestopt, Leon vervangt haar
- Wessel van de Hoef is gestopt, nog geen vervanger
- Harold gaat per april naar SOM-school, roosteren. Stopt dan ook, nog geen vervanger.
Iddink:
- Heleen van der Laan en Karin Kuster verlaten de Iddink groep. Dorina van Delft is ‘nieuw’
8. W.v.t.t.k.
Harald geeft een korte toelichting op de organisatie van de Sanoma groep en de verhuizing
van Amersfoort naar Ede
9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.40 uur. Volgend overleg staat gepland op 18 mei,
Dorina heeft inmiddels de uitnodiging ontvangen via Harald.

