
 
Verslag Meesters met Magister   

Datum:  30 september 2022 
Tijd:  10.00 uur, online 
Aanwezig:  Hans Hageman, Leon van den Heuvel 

Hans en Leon hebben de volgende zaken besproken: 

Overleg Iddink 6 oktober 10.00 uur Online 
We willen de volgende zaken graag bespreken met Iddink: 
- Harmonisatie binnen Sanoma/Iddink. Voorbeeld: Omtrent ECK-ID wordt je van Iddink naar Iddink gestuurd 

terwijl het één organisatie is. 
- Hoe kijkt Iddink aan tegen het verloop van het begin van het schooljaar. Veel storingen en onduidelijkheden 
- Status van Magister.Learn 
- Roadmap 
- Wat is de staat van de performance van Magister? Wat is de responstijd van de helpdesk? Hoe lang staan 

zaken open? 

NOT 
Ik ben benaderd door de NOT voor een stand. Wij maken daar geen gebruik van.   

SIVON 
Sivon kan (landelijk) de aanbesteding voor het LAS verzorgen. Onze school (ons hoofd bedrijfsvoering) is daar 
over in overleg met Sivon om te zien of dit een optie is voor ons. 
Misschien dat meenemen in het gesprek van MmM met Sivon door Frank en Hans?  

Jaarvergadering 
Wel hebben we vaak de jaarvergadering gepland op de vrijdag van de NOT (Van 24 tot en met 28 januari 2023). 
Als we dat weer doen (live) moeten we afspreken waar we dit doen ( in Utrecht bij Beatrix of in dat pandje aan de 
gracht) Ook kunnen we dan een spreker uitnodigen. Daarnaast moeten we zorgen dat alles voor de 
jaarvergadering in orde is, moeten we tijdig de leden uitnodigen e.d. 

Regiobijeenkomst 
Hier moeten we op korte termijn aandacht aan besteden i.v.m. uitnodigingen en onderwerpen. 
Leon heeft een uitvraagproject gemaakt en zal dat nog een keer doorsturen om te zien of we op die manier de 
leden kunnen bereiken en kunnen vragen wat hun interesse is en of ze komen. 
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WVTTK 
We vragen ons af wat de status is van het mogelijk deelnemen in het bestuur van Jelle.  
Nu ik (Leon) de notulen maak zie ik dat ik in gebreke ben wat betreft de afspraken van vorige keer. Ik zou een 
voorstel doen voor de nieuwsbrief.  
De ledenlijst is in behandeling. 

Datums 
Overleg bestuur MmM en Iddink: donderdag 6 oktober 10.00 uur 
Gepland: Regiobijeenkomst: donderdag 3 november vanaf 14.00 uur 

Afspraken: 
Frank vraagt Michel van Ast 
Leon doet voorstel nieuwsbrief en stuurt rond 
Leon zorgt voor correct ledenlijst en nieuwsbrief lijst. 


