Verslag overleg MMM / Iddink groep
Datum:

Woensdag 18 mei 2022

Van:

10:00 tot 11.20 uur

Loca e:

Online / Teams

Aan:

Frank Spijkers, Rien van Heukelom, Hans Hagemann, Harald van Voorst, Dorina van
Del , Leon van den Heuvel (secr.)

Dit is een verkorte verslag. Zaken die nog onder embargo zullen niet weergegevens worden. Het
uitgebreide verslag in bezit van leden van het overleg.
Agenda
1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
2. Terugblik Magister live
3. Status Magister.Me
4. Roadmap
5. Enquête MmM
6. Ledenbestand MmM/communica e
7. W.v.t.t.k.
8. Vaststellen nieuwe datum en slui ng
Verslag
1. Hans wil graag de DDOS-aanvallen toevoegen aan agenda. (punt 7)
2. Opkomst Magister live wisselend, Eindhoven bleef achter. Goede gesprekken, goede workshops. 1
mogelijk nieuw bestuurslid. Fijn om na lange jd mensen weer live te speken.
3. Voortgang Magister.Me wordt besproken en diverse vragen worden gesteld. Harald licht e.e.a. toe.
4. Op de Roadmap staan, Web OOP, Dynamische koppeling rooster, OPP, SEM en Microso
koppeling, Cijferintegra e toets systemen en Verantwoording. Deze worden besproken.
Nieuwe leerlingen hebben vaak OPP, dat kan nu niet omdat deze niet ac ef zijn (Hans). Goed punt
en Harald gaat daar mee aan de slag.
Harald zal design van koppeling Microso aan Hans sturen, Outlook agenda kan per school
worden ingesteld.
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5. en 6. De enquête van MmM wordt toegelicht. De uitkomsten zijn posi ever dan verwacht. De
zichtbaarheid, het bereik en het ledenaantal blij echter achter. Dat moeten we in de
communica e verbeteren. Harald/Dorina zal Laura van communica e in contact brengen met
Leon. We constateren dat we nog steeds bestaansrecht hebben.
Aandachtspunt: indien in de communica e de verslagen van het overleg worden gedeeld moet
rekening gehouden worden met zaken die nog onder embargo zijn. Keuze is dan om dat uit het

verslag te laten of om het verslag pas te plaatsen nadat communica e rich ng klant geweest is.
7. Er zijn veel, grote, DDOS aanvallen, wat is er aan de hand?
Harald gee aan dat ze hier heel hard mee aan het werk zijn. Het zijn speciale aanvallen, niet op
IP of Magister zelf maar op de gebruiker(s). Dat is een las ger verhaal. Bezorgdheid rich ng
uitslagdag is logisch. Er wordt echter alles aan gedaan om het in orde te krijgen.
Het lijkt ons verstandig om iets meer te communiceren dan alleen de meldingen dat het DDOS is
en dat het opgelost is.
8. Nieuwe datum: donderdag 6 oktober om 10.00 uur. Leon neemt het op met Lia van de Peppel
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es:
Iddink: Onderzoek OPP voor nieuwe, niet ac eve leerlingen
Iddink: Overweeg betere communica e rondom DDOS-aanvallen
Harald: Microso koppeling design delen met Hans
Dorina: In contact brengen Laura (communica e) en Leon
Leon: Nieuwe afspraak agenda 6 oktober met Lia vastleggen
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