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Agenda 

1. Opening 

2. Post in/uit 

3. Rondvraag 

4. Doorlopen actielijst 

5. Vaststellen notulen pv 27 januari 

6. Vaststellen notulen vergadering SR-OWIGEN 22 januari 

7. Vaststellen agenda 

8. Update DB 

9. Update CSR 

10. Update commissies 

11. Mogelijkheden uitgaven 

12. Ganglunch 

13. Bachelorherziening 

14. GKLO 

15. Alliantie 

16. WVTTK 

17. Overige mededelingen / rondvraag 

18. Agendapunten volgende PV 

19. Sluiting 

1. Opening 

 De vergadering wordt geopend om 19:04 uur. 1 

2. Post in/uit 

Post in: 2 

- De FEB heeft een datumprikker gemaild naar aanleiding van de constitutieborrel.  3 

- Heineman heeft een oproep voor de Rosalind Franklin test. De test houdt in dat 5 4 

studenten per faculteit mee doen aan een quiz. Heineman heeft de SR gevraagd of het AMC 5 

meedoet.  Ook de MFAS is gevraagd om dit te doen.  Er wordt afgesproken dat Liesbeth dit gaat 6 

afstemmen met de MFAS.  7 

 8 

  

 

Notulen plenaire vergadering facultaire 
studentenraad AMC, 3 februari 2014 

Aanwezig Joyce Veld (voorzitter), Annabelle van Gils, Claudia Berends, Liesbeth Boom,  Caroline Heuschen,  Peter Boek, Vera de 

Weerdt,  Karin Conijn, Tijn van Winden 

Afwezig Hanneke Coumou 

Gast - 

Notulist Ishtu Hageman 
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- De MFAS heeft de SR gevraagd om opnieuw een stuk voor de Emphasis te schrijven. Het 1 

thema is boulevard. Er wordt afgesproken dat Peter dit gaat doen met hulp van de raad. De 2 

deadline is vijf maart en het stuk moet bestaan uit 600 woorden.   3 

 4 

Post uit: 5 

- Geen 6 

3. Mededelingen/rondvraag 

Geen 7 

4. Doorlopen actielijst 

- Peter moet de coördinatoren van KWM emailen met het verzoek om de blackboard 8 

course KWM open te stellen voor alle geneeskunde Masterstudenten. Het is handig om het 9 

blackboard team in de CC te plaatsen. Ook moet hij in een ander email aan de KWM 10 

coördinatoren vragen wanneer zij de bezwaarschriften hebben nagekeken van de afgelopen 11 

tentamens.  12 

- Annabelle geeft een toelichting over haar contact met Marcel Fabriek. 13 

5. Vaststellen notulen 

De notulen van de pv op 27 januari worden goedgekeurd.  14 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  15 

7. Update DB 

Het dagelijks bestuur heeft deze week geen update. 16 

8. Update CSR 

Update CSR was niet op tijd. 17 

9. Update commissies 

- Commissie Master 18 

Er is een schriftelijke update gestuurd 19 

 20 

- Commissie MI 21 

 22 

- Commissie Faciliteiten 23 

Er is iets mis gegaan met het versturen van de update. De volgende keer komt de meest 24 

recente update. Verder deelt Caroline mee dat er wel meer stopcontacten komen in de 25 

collegezalen, maar dat de architect dit erg lastig vindt. Ook is er een dip in de tentamendeals, 26 

maar dit gaat de volgende keer vast beter. Dit zal beter gaan omdat de volgende 27 

tentamenperiode meer studenten een tentamen hebben. 28 

10. Mogelijkheden uitgaven 

Tijn geeft een presentatie over de begroting en de uitgaven tot nu toe. 29 

De onderwerpen die besproken worden zijn: drukkosten, administratie, computers, PR, 30 

onderhoud contacten, trainingen en het inwerktraject.  31 
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11. Ganglunch 

De ganglunch wordt besproken. Er worden 23 mensen verwacht van de IFMSA, MFAS en 1 

Mozaiëk. De locatie is in de Epsteinbar. 2 

12. Bachelorherziening 

De Studentenraad is gevraagd om een advies te geven over de bachelor herziening. De 3 

vraag is vooral of de SR een bachelor herziening wil. Er wordt afgesproken dat het DB een 4 

positief advies hierover gaat schrijven. 5 

13. GKLO 

Joyce heeft de examencommissie (EC) gebeld over GKLO. Zij heeft van de voorzitter te 6 

horen gekregen dat er een advies van hun kan kom over de wijziging van het GKLO tentamen 7 

naar meerkeuzevragen dit studiejaar.  8 

14. Alliantie 

De SR heeft een brainstorm over de voorwaarden die zij stellen aan de alliantie. Wat willen 9 

de raadsleden graag zien in de alliantie met het VUMC?  10 

15. WVTTK 

Er wordt gesproken over het dedicated schakeljaar. Er komt een bijeenkomst aan. Een 11 

aantal mensen willen dit onderwerp een andere keer uitgebreider bespreken. 12 

16. Overige mededelingen / rondvraag 

 Liesbeth gaat een maandelijkse update plaatsen op Facebook 13 

 Tijn geeft aan dat men hem moet bellen als het gaat om financiën dingen  14 

 Joyce gaat op het komende LMSO het dedicated schakeljaar en internationalisering 15 

aankaarten 16 

17. Agendapunten volgende PV 

 Alliantie 17 

 PR actie  18 

 adviesbrief bachelorherziening 19 

 GKLO besluitvorming 20 

 broodjesactie 21 

 22 

later: stagevergoeding coschappen(week erna), cijfers decentrale selectie(week erna)  23 

18. Sluiting 

De vergadering wordt gesloten om 21:40 uur. 24 


