
 
Verslag Meesters met Magister  

Datum:  9 maart 2023 
Tijd:  10.10 uur, online 
Aanwezig:  Frank Spijkers, Hans Hageman, Leon van den Heuvel, Rien van Heukelom 

Verslag: 

- EvaluaGe ALV 
Opkomst was te laag. We zijn erg tevreden over de spreker. Dat was een goed verhaal. 
De kosten van deze jaarvergadering (excl. De spreker) waren zo’n € 1.000,- voor de ruimte en het drankje/
biTergarnituur na afloop. Dat is best kostbaar. Hans geeV aan dat het wel belangrijk is om de connecGe te 
houden met NOT/IPON omdat dan leden leTerlijk binnen kunnen lopen. Daar zijn we het over eens. 
Voor volgend jaar: Leon zoekt naar een locaGe die ook beloopbaar is maar wellicht goedkoper. 
(voorbeelden: La Vie, Oudaen, Hoog Brabant?) 

- Magisterpraat (website en bijeenkomst, app groep) 
Leon neemt contact op met hen om te kijken of er wederzijds voordeel te behalen is. Samen optrekken 
voor regiobijeenkomsten, wij hebben de connecGe met Iddink, zij hebben meer connecGes met gebruikers. 

- Regiobijeenkomst 
Mogelijke onderwerpen: Magister app, (zowel ouder/leerling kant als docent kant); digitale leermiddelen 
keten, hoe werkt het nu precies, wanneer moeten we bij wie met de vragen zijn. Verschil coördinator 
Digitale leermiddelen versus applicaGebeheer, koppelen/ontkoppelen 
Uitnodigen Magister. Voorgestelde datum: donderdag 18 mei. Vragen of we bij Teus terecht kunnen (Leon). 

- Facturering leden 
Rien en Leon hebben dit in gang gezet samen met Full Account. 

- Overleg Iddink/MmM 6 april (vooroverleg 30 maart 10.30 uur) 
Magister Join. We vinden de prijs hiervan onredelijk ook gezien de uitspraken van Magister in het verleden 
om anderen aan te laten sluiten. De Api’s hoef je maar 1 keer te ontwikkelen en zijn voor meerdere doelen 
inzetbaar, Waarom prijs per leerling? Wellicht opGes voor prijs per aanmelding of 1 totaalprijs per jaar, leg 
de kosten bij de verbindende parGj neer zij zouden prijs per jaar kunnen betalen.   

- Opvolging Hans 
We moeten op Gjd gaan zoeken. Wellicht dat vanuit Magisterpraat er mogelijkheden zijn. Daar ziTen ook 
wat ‘techneuten’ bij.  

AcGes: 

- Leon bereidt nieuwsbrief voor met daarin: regiobijeenkomst, ALV en algemeen over website en mail aan 

MmM als je vragen hebt. ✓ 

- Leon vraagt Teus of we bij hem op school de regiobijeenkomst mogen houden. ✓ 

- Leon neemt contact op met Magisterpraat ✓ 
- Frank vraagt Maurice na voor deelname bestuur (algemeen lid) MmM 
- Volgende overleg op 30 maart, vooroverleg Iddink/MMM, is al geagendeerd. ✓ 

Leon


