Verslag overleg MMM / Iddink groep
Datum:

Donderdag 06 oktober2022

Van:

10:00 tot 11.30 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. Harmonisa e Sanoma/Iddink
3. Begin schooljaar, indruk van Iddink en van MmM
4. Magister Me
5. Performance Magister, Respons jd, openstaande incidenten
6. Roadmap
7. W.v.t.t.k.
Website MmM
8. Vaststellen nieuwe datum en slui ng
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Verslag
1. Opening.
Lia is, met de overname van Eduarte mee naar Topicus.
2. De vraag was anders dan Harald verwach e. Er is een helpdesk Iddink en er is Iddink VO, dat zijn
aparte takken.
Aan de hand van voorbeelden van Hans (Licen es Iddink en Bureau ICE) wordt aangegeven dat
het voor de gebruiker niet al jd duidelijk is of dat onvoldoende correct wordt doorverwezen. Het
interne verschil is noodzakelijk in verband met we elijke verplich ng dat interne samenwerking
niet beter mag zijn dan met andere par jen. Magister Join is in ontwikkeling. De basis moet wel
beter worden.
3. Iddink was wel tevreden. Gebruikers hebben veel last gehad van ‘kleine’ storingen, RDP met
name veel er uit, vooral ’s morgens. Veel ongemak, veel opnieuw opstarten. Web OOP is een
posi eve ontwikkeling. Zie ook roadmap.
4. Status Magister.Me
Harald licht de ontwikkelingen toe.
5. Harald laat de cijfers zien die best posi ef zijn. Dat beeld lee niet bij bijv. Hans. Er staat nog veel
op ‘ter beoordeling’.
6. Roadmap
Web-OOP is volop in ontwikkeling. RDP zal niet meer verder ontwikkeld worden behalve
we elijke verplich ngen en noodzakelijke examengegevens e.d. Volop aandacht voor de webversie met als speerpunten de aanmeldingen, verantwoorden en Autorisa e. Die worden

compleet nieuw. Het dilemma is of we grote domeinen de aandacht geven of juist de groep die
er nu mee werkt. Binnenkort kunnen ook de wijzigingen in Web plaatsvinden.
ToDo is live en in ontwikkeling met de scholen samen.
7. - Harald hee vraag over de publica e van de notulen op de website van MeestersMetMagister
- Leon vraagt hoe het zit met het onderzoek OPP voor niet ac eve leerlingen (aanmelders).
Harald kan hier nog geen antwoord op geven. Komt in ac elijst terug.
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Ac es:
- Iddink: Onderzoek OPP voor nieuwe, niet ac eve leerlingen
- Harald: Microso koppeling design delen met Hans
- Dorina: In contact brengen Laura (communica e) en Leon
- Nieuwe afspraak overleg Iddink MmM donderdag 19 januari. Agenda via Harald.

