
Algemene LedenVergadering STRICT 19 december 2013

1) Opening 19:55
aanwezig: Lid Dirk Schouten (zit de vergadering voor), Voorzitter George Pol (notuleert).

2) Mededelingen: Afmelding voor de vergadering van:
 Karin Abma; Linda ter Braak; Matthijs Koopman; Jos Egberink
 Peter Fokker, die door een OV-probleem Amsterdam niet kon bereiken;

Ingezonden stuk: brief "10-jaar-serveratschool.txt" van Peter Fokker

De agenda wordt vastgesteld zoals voorgesteld.

3) Buiten een paar typo's wordt het verslag van de vergadering van 13 december 2012 aanvaard.
NB. Dirk Schouten is sinds 9 februari 2011 lid als vertegenwoordiger van Villa Primair, waaronder 
de Jenaplanscholen 'De Sterrenwachter' vallen (zowel Hilversum als Loosdrecht).

4) Het financiële verslag over 2013 moet zsm gemaakt worden. Daarna moet naar de ledenlijst een 
verzoek worden gezonden tot het samenstellen van een kascommissie die de boeken controleert.

5) Telefonisch schuift Peter Fokker alsnog aan bij de vergadering ivm de toekomst van 
serveratschool - waarover ook het ingezonden stuk gaat. Dirk heeft diverse mensen gesproken 
hierover en kreeg deze reacties:
Opslach (Matthijs): positief
Villa Primair: enthousiast
Overkant: deze school verkeert in een crisis, dreigt te worden opgeheven. Kan daarom geen 
uitspraak doen over toekomstplannen.
StKBA: graag een S#S 2.0!
Peter vraagt: Als iedereen verder wil, hoe dan? George wil graag een 'stabiele' server.
Wat serveert die? Momenteel is de server een Name-server; File-server; Mail-server; Web-server; 
Mailinglist-server; Domein-server. Welke services worden hierop gemist? Agenda-server? 
Dropbox-server? Eigen Cloud-server? We willen van de werkvloer horen wat er nu niet goed gaat, 
zodat er verbetering kan komen. Er wordt hier en daar gemopperd, maar waarover is niet (altijd) 
duidelijk.
Er moet een proces komen waarin duidelijk wordt wat men wil. Dit proces kan uitgevoerd worden 
door het bestuur van Strict, dat een enquête houdt onder (ontevreden) gebruikers. Techniek is 
daarbij niet voor de technici, maar moet begrijpelijk zijn voor eenieder. Het uit te voeren onderzoek 
moet niet kwantitatief maar kwalitatief hoog zijn, gebreken in bestaande systemen weergeven en 
wensen voor de toekomst verwoorden. Ook 'afkijken' bij de concurenten wat die doen is een 
mogelijkheid!
Voordat begonnen kan worden met het bouwen van "serveratschool 2.0" moet er duidelijkheid zijn 
over de wensen, ook door (bovenschools) beleid te bekijken. Is er misschien zelfs sprake van 
'Windows eruit', nu er steeds meer web-based wordt gewerkt?
Deadline voor het vaststellen van een toekomstplan moet wat ons betreft 1 mei zijn, zodat Peter 
vervolgens een offerte kan opstellen, en nog voor de zomervakantie een besluit kan vallen: Go of 
No go.



6) De ontwikkeling van Website At School staat niet stil, in tegendeel!
In release 0.90.5 zijn dit de nieuwe features: module 'Snapshots'; module 'Redirect';
module 'Aggregator'; module 'CREW' (Collaborative Remote Educational Workshop of gereedschap 
samenwerken); module 'Mailpage': theme 'Sophia'; theme 'Cornelia'; translation 'Greek' (el);  
translation 'Finnish' (fi); translation 'Russian' (ru); translation 'Swedish' (sv); Module Manager
Het voortreffelijke contactformulier is mede tot stand gekomen door bijdrage van de SIDN. Het 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, en werkt zonder captcha.
Er zijn steeds meer vertalers, waardoor er het aantal talen ook toeneemt.
Er zijn nieuwe subsidies ontvangen, waarmee een Blog en een Chat-module gemaakt kunnen gaan 
worden. Die zullen in de volgende release zitten: 0.90.6
Zolang de 'Alerts' en 'My page' niet op orde zijn, is er nog geen versie 1.x. Die wordt wel binnen 1 à 
2 jaar verwacht.

7) geen

8) Rondvraag: Peter heeft een 'verbluffend snel' betaalde rekening, en dankt daarvoor. Vraagt zich 
daarbij wel af hoe veilig het online bankieren is, nu 1 bestuurslid bedragen kan overschrijven.
Dirk is niet tevreden over de financiën, omdat het voor hem lastig is om inzicht te krijgen in de 
financiële stand van zaken. Verder zou hij willen dat bestuurszaken eerder uitgevoerd worden, en 
niet pas op het laatste moment. Binnen Strict zijn weinig pro-actieve leden. Staat Strict op 
instorten?

9) Om 21:30 sluit Dirk de vergadering.


