
 
Verslag Meesters met Magister   

Datum:  23 juni 2022 
Tijd:  10.00 uur, online 
Aanwezig:  Frank Spijkers, Hans Hageman, Leon van den Heuvel, Rien van Heukelom,  Jelle 
Huitema 

Jelle is gast vandaag om te zien of hij het interessant vindt om aan te sluiten Er is een voorstelrondje 
gedaan 
- Overleg Iddink 
Na het overleg met Iddink in mei is er nog een overleg geweest met 2 bestuursleden, Sivon en Iddink 
over It's me. Er wordt aangegeven dat er wel stappen zullen worden genomen maar dat het nog te 
weinig concreet is. Waarschijnlijk zal een schil om It's Learning worden gemaakt. Het proces is nog 
niet echt helder. Wel lijkt de afhankelijkheid groter te worden, als gekozen wordt voor deze ELO zit je 
automatisch gekoppeld aan Magister. Voor de scholen die nu Magister.me hebben en mee gaan lopen 
in augustus lijkt een weg terug lastig als het beslismoment in maart/april 2023 ligt. Om dan nog iets 
anders te vinden voor het schooljaar 2023-2024 lijkt te krap. 
- Website 
De website heeft een update gekregen en info@meestersmetmagister.nl heeft een nieuwe e-mail 
provider 
- Leden- en nieuwsbrieflijst 
De adressenlijsten van het secretariaat zijn leidend. Dat geldt voor de ledenlijst en voor de lijst van de 
nieuwsbrieven. Het secretariaat zorgt dat het up to date is en dat er met full-account en de nieuwsbrief 
verzender een goede uitwisseling is.  
- Nieuwsbrief 
De onderwerpen voor de nieuwsbrief zijn bekend. Het secretariaat doet een voorstel en na 
goedkeuring kan het verstuurd worden door Jessica. Er is een datum vastgelegd voor een 
regiobijeenkomst en die wordt in de nieuwbrief vermeld. Het secretariaat zorgt ook voor melding op de 
facebook pagina. 
Onderwerpen: 
- website, uitslag enquête, terugblik Magister live, terugblik overleg Iddink, bestuurssamenstelling. 
- regiobijeenkomsten; 1 bijeenkomst centraal op 3 november 's middags 
In gesprek gaan over ELO ontwikkelingen, Welke behoefte, ontwikkelingen, wat is lastig, waar loop je 
tegenaan. 
Ervaringen rondom webversie van OOP 
Kunnen we een spreker uitnodigen op dat vlak? (Michel van Ast?) 
Frank werpt een balletje op. Regiobijeenkomst gepland donderdag 3 november vanaf 14.00 uur.  
Leden mogen ook onderwerpen aangeven. 
We vragen wel om aan te melden in verband met de locatie in het midden van het land. 
Bij veel belangstelling kunnen we besluiten om te splitsen in 2 dagen en noord/zuid. 
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- Datums 
Overleg bestuur MmM: donderdag 22 september en  donderdag 10 oktober 
Regiobijeenkomst: donderdag 3 november vanaf 14.00 uur 
Leon maakt afspraak met Iddink voor volgend overleg 

Sluiting 11.00 uur 

Afspraken: 
Frank vraagt Michel van Ast 
Leon vraagt/plant overleg Iddink en bestuur MMM 
Leon doet voorstel nieuwsbrief en stuurt rond 
Leon zorgt voor correct ledenlijst en nieuwsbrief lijst. 


