
 

Verslag Meester met Magister ALV vrijdag 27 januari 2023 

14.00 uur Beatrixzalen in Utrecht, live. 

Deelnemers vanuit Meesters met Magister: Frank Spijkers, Rien van Heukelom, Hans Hagemann, 
Harold Ruigendijk, Leon van den Heuvel 
Leden: Bertjan Maarseveen en Teus Brand 
Vanuit Magister woont Dorina van Delft, na toestemming van de aanwezigen de vergadering ook bij. 

Welkom en Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen welkom. 
We starten met een kort voorstelrondje. Er zijn twee leden van Meesters met Magister aanwezig. 
We nemen de jaarstukken door. 

1. Verslag ALV 28 januari 2022 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de opsteller (de vorige secretaris).  

2. Jaarrekening 2022 en begroting 2023 
De penningmeester toont de Resultatenrekening 2022 en begroting 2023. 
Kosten dubieuze debiteuren wordt toegelicht.  
Nieuw is de € 3,- rente die we ontvangen hebben. Het saldo dat we hebben wordt toegelicht, dat is 
om, in geval van calamiteit of het stoppen van de vereniging het jaar correct af te kunnen sluiten 
zonder dat de bestuursleden persoonlijk in de buidel hoeven te tasten. 

Accountantsverklaring is nog niet helemaal klaar maar volgt zo spoedig mogelijk en komt op de site 
van Meesters met Magister. 

De jaarrekening is vastgesteld en de begroting 2023 is goedgekeurd. De penningmeester wordt 
decharge gegeven. 

3. Rooster van aftreden: 
Hans Hageman heeft aangegeven aan het eind van dit jaar te stoppen. Dat is een aderlating voor ons 
bestuur, zeker op het technische vlak. De voorzitter doet een dringende oproep voor nieuwe 
bestuursleden. 
Aan Magister wordt gevraagd om de expertgroep te benaderen en frequenter te raadplegen. 

4. Overzicht activiteiten 2022 
De voorzitter deelt de activiteiten van afgelopen jaar.  
• In 2022 zijn we 7 keer (online) bij elkaar gekomen, te weten:  

28 januari, 18 februari, 11 mei, 22 juni, 29 september, 11 oktober, 21 december 



• Op 31 maart hebben we afscheid genomen van Harold en Marion met een etentje 
• Met Iddink hebben we dit jaar drie keer rond de virtuele tafel gezeten: 

24 februari, 18 mei, 6 oktober 
• Er is dit jaar één themabijeenkomsten geweest op 24 november samen met Iddink 
• De nieuwsbrief is drie keer verstuurd. De laatste nieuwsbrief net voor de kerstvakantie 
• De verslagen van de bijeenkomsten staan op de website van MmM 

Alle bijeenkomsten met het bestuur en Iddink zijn digitaal geweest. 

5. Rondvraag 
Leon geeft aan dat het vergroten van de betrokkenheid van de leden een probleem blijft ondanks de 
communicatie via mail, website, facebook en linkedin. 
In overleg met Iddink zullen we ook de regiobijeenkomsten meer aandacht proberen te gaan geven. 
Teus geeft aan dat we voor de regiobijeenkomst altijd welkom zijn op hun school in Hoevelaken. 

6. In gesprek met de leden 
Voorzitter geeft inleiding voor voortzetting Meesters met Magister. 
Trent al ruim jaar ingezet, dalende ledenaantallen.  
Gebruikers Magister hebben andere kanalen naar Iddink. 
Daarnaast Sivon, die veel contact hebben met directeuren. 

Algemeen gedeelte 
Om 14.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Na een pauze geeft de gastspreker Michel van Ast 
een inleiding in het onderwerp “Hoe krijgt digitaal leren voeten aan de grond binnen het onderwijs?” en 
ons uitnodigen om mee te doen met de discussie. 

Michel geeft een inspirerende inleiding en de aanwezigen mengen zich in het gesprek.  
Uitspraak: stop met de term formatief toetsen en denk na over hoe we formatief kunnen handelen 
(waaronder toetsing), formatief kunnen leren en formatief kunnen werken (incl evalueren) 
Om ongeveer 16.00 uur sluiten we het overleg en genieten we samen na van een hapje en een 
drankje. 

De secretaris


