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Notulen van de plenaire vergadering (5) 

Datum en tijd: 25 september 2018, 13.00-15.00  

Locatie: C2.02 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Bibi van de Laar, Casper Colenbrander, Christian Manuputty, 

Evi de Rover, Lise Lathouwers, Marie de Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger, Freek Wallagh, 

Daniël Ellis, Robin van den Hoek. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:03.  

 

2. Vaststellen notulen PV 4 

De notulen van 18 september 2018 zijn na een wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

180831-9: De ODC SW bepaalt onderling wie de aanspreekpunten voor de OC’s worden en 

laten dit weten aan de FSR en aan de contactpersonen bij de OC’s. 

180906-3: PR deelt jaarverslag FSR op Facebook 

180906-10: Antonie maakt de uitnodiging voor de cobo. 

180906-14: Casper werkt na de OV uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid 

verkiezingen’ moeten zitten. 

180906-17: Casper en Daniël leggen het advies ‘Online colleges’ voor aan de CV O&F en 

onderzoeken of het draagvlak is voor het online plaatsen van colleges. 

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA. 

180911-6: Antonie neemt contact op met FS betreft de printer op kantoor. 

180911-7: Evi contacteert Rosanne over het fotomoment. 

180911-8: Bibi bestelt FSR-buttons. 

180918-1: Christian checkt of de FSR-fiets is weggehaald bij E / waar de FSR-fiets is. 

 Dit onderwerp gaat naar de CV. 

180918-2: Rinke stuurt de mail over diploma-uitreikingen door naar de andere raadsleden, alle 

andere raadsleden sturen dit bericht door naar ‘hun’ OC’s. 

180918-3: Lise zorgt ervoor dat de OWI-afspraken ondertekend bij Sterre liggen (vóór 25 

september). 

180918-4: Evi zorgt ervoor dat OC politicologie wordt meegenomen in het mailverkeer. 

180918-5: Rinke zorgt dat er een toehoorder komt voor politicologie en dat de OC te horen 

krijgt wie dat is. 

180918-6: Evi nodigt Michel uit voor de OV. 

180918-7: Lise vraagt Mark naar het budget voor het kerstpakket. 

180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor. 
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 Daniël heeft het idee om een Willem-Alexander pop op kantoor te zetten; Evi zet het 

voor de volgende PV op de agenda.  

180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de 

OER-training. 

 

Nieuwe actiepunten die voortvloeien uit de huidige:  

180925-1: Daniel gaat langs bij ASW OC.  

180925-2:Evi maakt datumprikker voor taakgroep OER om een taakgroephoofd vast te stellen.  

 

4. Mededelingen 

• Bibi is vandaag een uurtje later 

• Als je eerder weg moet, doe het rustig 

• Zorg ervoor dat laptop/mobiel niet te afleidend is voor jezelf en anderen 

• Bericht van Judith Romijn: kasten altijd dicht en op slot als niemand in het kantoor is 

• Alle raadsleden moeten hun eigen vergaderstukken in de Drive zetten 

• Alle OV-stukken voor donderdag 27/09 zijn alvast geprint.  

• Dozen van de Vrije Student op kantoor: wat gaat daarmee gebeuren?  

180925-3: Daniël en Casper ruimen de DVS-dozen op. 

 

5. Post 

Christianne Alvarado: uitnodiging opleidingscommissiedag 21 november 13:00-17:00 Wie 

graag naar deze dag wil gaan, kan zichzelf aanmelden.  

 

6. Update voorzitter 

 Ik ben veel bezig geweest met financiën en kwaliteitsafspraken vorige week. Financiën 

omdat we natuurlijk de conceptbegroting binnen hebben en dit ook kort gaan bespreken op de 

komende OV en kwaliteitsafspraken omdat Casper en ik een OWI-overleg gaan bijwonen dat 

daarover gaat. Richard vd Wurff en Michel Telkamp zullen op de OV aanwezig zijn.  

 

Ik merk dat de contactgegevens van BoS-studenten moeilijk te vinden zijn, dus ik ga dit 

uitzoeken. Wellicht kom ik hier op de PV nog op terug.  

 

Ik was bij de training over Financiën in het Maagdenhuis afgelopen vrijdag (samen met 

Casper). Daar waren ook leden van de FNWI, FDG en CSR. Ik heb daar ook kort gesproken 

met iemand van onze OR. Inhoudelijk was de training goed, Casper en ik merkten dat we wel 

veel al wisten. Bij het onderwerp huisvesting viel mij op dat duurzaamheid van nieuwe 

gebouwen, en/of het duurzaam maken van reeds bestaande gebouwen weinig onder de 

aandacht kwam. Dit is dus wellicht interessant voor dossier duurzaamheid (vgm Marie?), evt. 

in samenwerking met de CSR. Als dossierhouders duurzaamheid hier meer info over willen 

hebben, kunnen ze naar me toe komen!  
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Vandaag komt de OR FMG bij elkaar, en hopelijk hebben ze na die vergadering ook een DB. 

Ik ga deze week contact opnemen met het hen om een kennismaking te regelen voor het DB 

van de OR en ons DB.  

 

7. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn derde update uit de CSR. Omdat mijn updates best lang zijn ivm. die van de 

andere afgevaardigden onderstreep ik vanaf nu de belangrijke delen, zodat je ervoor kan 

kiezen om alleen de onderstreepte delen en de notities van de PV te lezen. 

PV CSR 19 September: we hebben diversiteit voor het eerst besproken in een PV, er is een 

heel goed rapport geschreven onder supervisie van professor Gloria Wekker, ik heb deze naar 

Christian gestuurd, maar misschien is het wel een goed idee dat iedereen hier eens een blik op 

werpt, je kunt het googelen: Diversiteit is een Werkwoord, Rapport Gloria Wekker UvA, dan 

vind je het hele stuk, kijk vooral eens naar de aanbevelingen. Anne de Graaf, de ‘diversity 

officer’ komt begin oktober met een plan van aanpak, iets voor Christian om te volgen. We 

hebben met vijf tegen vier het vergoeden van de Minsk vlucht verworpen, dit heeft zorgde er 

alleen wel voor dat er een kleine crisis is ontstaan, omdat het besluit volgens sommigen niet 

democratisch was genomen. Dus het krijgt mogelijk nog een staartje in de eerstvolgende PV, 

maar als het aan de voorzitter ligt blijft het besluit sowieso staan. De dossierhouder ‘sexual 

harrasment’ en de Studentassessor gaan samen een plan van aanpak maken om te 

onderzoeken hoe dit onderwerp het beste behandelt kan worden. Over Red UvA, de CSR gaat 

woensdag een definitief besluit nemen, maar uit mijn ‘peiling’ is het vrij helder dat de CSR 

gaat besluiten om geen verdere stappen te nemen op het afnemen van commissiegeld na. 

Echter, als FSR kunnen wij besluiten meer te doen, zo weet ik dat er nog gesprekken gevoerd 

worden om te verkennen of de CSR niet een raadsassistent kan aannemen om in ieder geval 

de mankracht op peil te krijgen. Kwaliteitsafspraken is ook besproken, maar dat kun je terug 

lezen in mijn vergaderstuk. 

CV CSR O&F 20 September: we kunnen ervoor kiezen als FSR om samen met de FSR FdR 

en FEB iets te doen met de naamgeving van de bruggen en gebouwen op REC, dit is 

mogelijke goede PR. De CV wil dat elke FSR input levert over het te herziene 

Studentenstatuut. Ik heb mogelijk deze week nog een afspraak met de directeur 

bedrijfsvoering van de AUC over hun financiering, input is altijd welkom. 

Training 21 September: kennelijk wordt er gewerkt aan een plan voor een ‘active learning 

space’ ergens in REC A, iets voor Antonie en Christian om uit te zoeken bij Tom ‘Saviour of 

CommonRoom’ Verhoek. Daarbij krijgt SP een hele blitse nieuwbouw voor KI, het plan is 

voortgekomen uit een ‘pressure cooker’ en ik ben bezig om meer informatie in te winnen over 

deze ‘pressure cooker’ (in de wetenschap dat REC A nog lege plekken heeft, REC JK ooit 

leeg komt te staan en de FMG ook wel een beetje commercie/extra bron van inkomsten/kekke 

stage plekken kan gebruiken). Verder kregen we meer informatie over de het Huisvestingplan, 
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het Investeringsplan, over financiën en kregen we de bevestiging dat er heel reglementen zijn 

binnen de UvA. De lunch was trouwens heel smakelijk.   

Aankomende PV: ik heb een steminstructie nodig over wel of niet extra stappen te nemen 

tegen Red UvA op CSR niveau. En ik gok een steminstructie nodig te hebben over 

gewogen/ongewogen verdeling van kwaliteitsafspraken. Mogelijk is er nog meer, maar de 

CSR PV agenda heb ik op dit moment nog niet. 

8. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

9. Update commissievoorzitter O&R 

Geen update deze week.  

 

10. Vaststellen agenda 

De agenda is best vol en er moeten nog punten worden toegevoegd, daarom worden twee punten 

van de agenda afgehaald. Onderwerp 4: decaanbenoemingen wordt verplaatst naar volgende 

week, net als onderwerp 5: studentenstatuut.  

Toegevoegd aan de agenda worden RedUva, instemming begroting en het onderwerp 

raadsassistenten. De agenda is na deze wijzigingen vastgesteld. 

 

11. Onderwerp 1: Kwaliteitsafspraken (fase: beeldvormend/oordeelvormend) 

Inleiding: Casper en Evi zijn net bij het OWI-overleg geweest. Het is belangrijk dat de FSR nu 

een standpunt vormt, zodat we dit standpunt kunnen gebruiken in de OV-voorbereiding van 

vanmiddag 17:00.  

 

Kritiekpunten die in de vorige PV al naar voren kwamen: Hoe wordt onderwijs kleinschalig 

gemaakt? Hoe zit het met de link tussen docentprofessionalisering en onderwijs intensivering? 

Het voorstel is vaag opgeschreven en de werkdruk op docenten mag niet te hoog worden.  

 

Discussie:  

• Link tussen docentprofessionalisering en onderwijsintensivering is voor veel mensen 

niet duidelijk.  

• De FSR vindt het belangrijk om specifieker te vragen naar invulling van de 

kwaliteitsafspraken. 

• Investeren in kleinschalig onderwijs: is het kleinschaliger maken wel een doel wat we 

willen nastreven? Kleinschaliger onderwijs (zoals het aanbieden van meer en dus 

kleinere werkgroepen) kost op korte termijn redelijk veel geld en op een gegeven 

moment is dat geld op, docentprofessionalisering zou een duurzamere 
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langetermijnoplossing kunnen zijn. De FSR wil weten waarom wordt kleinschaliger 

onderwijs überhaupt genoemd wordt als optie bij het intensiveren van het onderwijs. 

• FSR wil dat de door Richard van der Wurff voorgelegde ideeën concreter worden 

geformuleerd. 

• De FSR wil benadrukken dat de kwaliteitsgelden voor een zo groot mogelijke groep 

studenten profijt moet opleveren.  

• Trainingen voor docentprofessionalisering: voor welke docenten zouden deze 

trainingen beschikbaar komen? Voor de docenten die een vaste aanstelling hebben, of 

ook de docenten die een freelancer-achtig contract hebben? 

• Hoe werkt het met het ‘bottom-up’ aandragen van ideeën van de kwaliteitsafspraken? 

Is het oké als de OC’s moeten adviseren over dit soort ideeën (dmv focusgroepen)? Het 

is belangrijk dat OC’s niet overwerkt raken.  

• Werkdruk van docenten: er is gezegd dat er docenturen moeten worden vrijgemaakt 

voor hun trainingen. De FSR vindt het erg ver gaan als docenten extra worden betaald 

voor een training die al gratis is voor hen. De FSR wil niet dat deze docentenuren ten 

koste gaan van de aandacht voor de student. Echter: het mag ook niet zo zijn dat de 

werkdruk voor docenten nog verder stijgt.  

 

12. Onderwerp 2: Inrichting stilteruimte (fase: besluitvormend) 

Inleiding: Chris en Antonie hebben een gesprek met Tom Verhoek gehad over de stilteruimte, 

welke ruimte dat wordt is al vastgesteld. Tom wil sparren over de inrichting van de ruimte, dus 

de FSR bekijkt wat er in die ruimte moet komen. Hier zit enige spoed achter omdat Tom 

Verhoek de ruimte zo snel mogelijk in wil vullen, het is namelijk duur om een ruimte ongebruikt 

te laten staan.  

 

De stilteruimte wordt in ieder geval geen studieruimte. FSR heeft er vorig jaar samen met 

Marieke Brand (Diversity Officer van de FMG) een punt gemaakt om studenten de 

mogelijkheid te bieden om te kunnen bidden in de ruimte. Tom is hier zelf tegen omdat hij 

denkt dat die mogelijkheid conflict kan creëren en omdat bidden in de stilteruimte van de HvA 

niet succesvol bleek te zijn.   

 

Waar vindt de FSR dat de stilteruimte voor gebruikt kan worden? 

Daniël: Nederland is een seculier land, geloofsbelijdenis in de stilteruimte is daarom niet 

nodig/gepast. Lise is in dubio, maar vindt wel dat áls er een keuze voor of tegen bidden gemaakt 

wordt, er ook een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden (duidelijke regels of bidden 

hardop mag of in stilte moet, etc.). Freek: de stilteruimte komt er nu toch; dan gaan mensen er 

sowieso wel bidden als ze dat willen. Het is moeilijk om zoiets te controleren. En er wordt met 

het instellen van controles al snel ongelijkheid gecreëerd omdat het voor christenen vaak 

moeilijker na te gaan is of iemand aan het bidden is dan bij andere religies. Christian vindt ook 

dat het moeilijk te controleren is. Net als dat het moeilijk is om te controleren of er wel of niet 
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gebruik wordt gemaakt van elektrische apparaten. Maar als de stilteruimte uiteindelijk door 

velen bezocht wordt zal er wel sociale controle ontstaan. Evi vindt het vanuit een 

diversiteitsstandpunt wel belangrijk om bidden toe te laten. Studeren in de stilteruimte kan ook 

tegengegaan worden door keuzes in de inrichting, het is bijvoorbeeld minder prettig studeren 

op zitzakken. Als er regels op de deur worden gezet, zal de drempel voor bezoekers sowieso al 

hoog worden om handelingen te doen die er niet gewenst zijn. Marie stelt voor om niets uit te 

dragen en de activiteiten in de ruimte in zijn vrije loop kunnen laten. Expliciet iets zeggen over 

wel/niet mogen bidden kan heel negatief werken, is ietwat radicaal. Misschien is het juist goed 

als iedereen zijn eigen ding mag doen. Daniël noemt echter dat het wel belangrijk is om als raad 

één standpunt uit te dragen, één lijn te trekken.  

 

Proces: Voor nu zal de FSR aangeven dat hij nog verdeeld is over dit onderwerp. Antonie en 

Chris gaan ook kijken naar de plannen die Tom zelf al heeft voor de inrichting van de 

stilteruimte. En misschien kan er op een gegeven moment wel een ongevraagd advies naar de 

decaan over hoe het proces naar de oprichting van een stilteruimte is verlopen.  

 

180925-4: Antonie en Chris zoeken meer informatie over regels omtrent (het verbieden van) 

bidden in de stilteruimte (kijken in eerdere PV-notulen en vragen aan Tom). 

 

13. Onderwerp 3: ODC-uitleg (informerend) 

Lise geeft de raad een samenvatting over de ODC’s omdat nog niet voor iedereen duidelijk was 

hoe deze nu precies werken.  

 

Reden van oprichting ODC’s: er zijn in de FMG 4 domeinen, er bestond een gat tussen de FSR, 

OWI’s en decaan. Ook zat er een slechte representatie van FMG-leden in de FSR FMG. Voor 

de representatie worden kiesdistricten in het leven geroepen en voor het ‘gat’ zijn de ODC’s: 

de FSR wordt gedecentraliseerd met 4 subcommissies per domein. Het belangrijkste van de 

ODC is dat je als raadslid wordt betrokken/inzicht krijgt in de domeinbegroting. Een recht van 

de ODC’s is dat zij adviezen bij de FSR aan kunnen dragen, die via die weg weer naar de decaan 

kunnen. De ODC heeft daarnaast mandaatrecht op wat kleine zaken. Ook het OER is een 

belangrijk onderwerp voor de ODC. De FSR is zelf geen expert van de oer, maar kan hier over 

advies inwinnen bij de ODC om een weloverwogen keuze te maken.  

 

Iedereen kan in  de eerste ODC-vergadering vragen naar de domeinbegroting, zo’n vergadering 

is voor FSR-leden, OWI’s, BoS- en ombudsstudenten). Het is belangrijk om echt om de 2 

maanden te gaan zitten voor een ODC-meeting, hier zijn ook richtlijnen voor vastgesteld (dus 

leden kunnen moeilijk een uitnodiging weigeren). FSR-leden moeten zelf het initiatief nemen 

voor hun ODC-vergadering. Voor verdere informatie verwijst Lise naar het draaiboek ODC’s, 

geschreven door Mark.  
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180925-5:  Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s.  

 

14. Pauze 

 

15. Onderwerp 4: Begroting (fase: oordeelvormend) 

Lise heeft de begroting voor de FSR FMG ’18-’19 opgesteld. Er worden eerst vragen gesteld 

en daarna zal de begroting ingestemd worden.  

 

Kantoorartikelen: Belangrijk om te investeren in kantoorinrichting, daar staat nu 100 euro voor. 

Freek heeft nog steeds een bank die hij gratis kwijt kan aan de FSR, Marie en Freek bedenken 

samen hoe die op kantoor gaat komen.  

 

Kerstpakketten: Voor  kerstpakketten staat 250 euro begroot maar Lise wil dit bedrag verlagen 

tot 125 euro of naar 0 euro. Er wordt besloten dat het bedrag naar 125 euro gaat en dat de FSR 

wel kerstcadeautjes aanschaft voor personeel van het faculteitsbureau, maar niet voor 

studieverenigingen.  

 

Constitutieborrel: Er staat nu 500 euro voor de constitutieborrel die de FSR organiseert op 16 

oktober. Dit vindt Antonie moreel twijfelachtig; dit geld zou ook naar verkiezingen en 

raadsinhoudelijke acties kunnen. Freek vindt ook dat er meer uit eigen zak betaald moet worden. 

Maar: de cobo zou ook gezien kunnen worden als het onderhouden van relaties. En de cadeaus 

voor de cobo’s die de raad bezoekt worden wel uit eigen zak betaald. Op de cobo wordt qua 

drankjes gewerkt met munten. Er wordt besloten om het bedrag voor de cobo te verlagen naar 

400 euro. De 100 euro die overblijft gaat de FSR verdelen: 50 euro naar PR-evenementen en 

50 euro naar PR voor de verkiezingen.  

 

Het evaluatieweekend valt op op de begroting, het is wel belangrijk om nu al op zoek te gaan 

naar datum en huisje. 

180925-6: Lise zet een datumprikker uit voor evaluatieweekend en gaat op zoek naar locatie.  

 

Belangrijk voor de raadsleden om te begrijpen: begroting kan niet veel meer geschoven worden 

nadat hij is vastgesteld.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met de wijzigingen in de begroting die in PV 5 zijn 

doorgevoerd.  

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen.  
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16. Onderwerp 5: Raadsassistenten (fase: beeldvormend/oordeelvormend) 

De FSR discussieert over de positie van de raadsassistenten in de raad. 

Freek gaat eerder weg en machtigt Lise. 

 

17. Onderwerp 6: Red UvA (fase: besluitvormend) 

Casper heeft twee steminstructies nodig voor een stemming op de PV van de CSR morgen. 

 

RedUvA 

De CSR heeft besloten om commissietoeslag (decaanvergoeding) af te nemen van zijn RedUva-

leden. Wil de FSR op centraal niveau stappen ondernemen die het de raadsleden van RedUvA 

moeilijk gaan maken? 

Stemvoorstel: De FSR FMG instrueert zijn CSR-afgevaardigde om blanco te stemmen in de 

stemming voor het ondernemen van stappen tegen RedUva-raadsleden.  

Het stemvoorstel wordt aangenomen. 

 

Kwaliteitsafspraken 

De CSR wil ervoor zorgen dat kwaliteitsgelden naar verhouding van studentenaantallen 

verdeeld worden. 

Stemvoorstel: De FSR FMG instrueert zijn CSR-afgevaardigde om voor te stemmen in de 

stemming betreft gewogen verdeling van kwaliteitsgelden.  

Voor: 10 stemmen 

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen. 

 

18. Onderwerp 7: Canvas (informerend) 

Bibi geeft de PV een update. Andere facultaire raden krijgen geen Canvaspagina, maar de FMG 

FSR wel! Met de nieuwe privacywetgeving is het echter heel moeilijk om mensen automatisch 

in te delen of uit te nodigen voor de Canvaspagina. Daarom zullen studenten zich zelf aan 

moeten melden, misschien kan hier toe worden opgeroepen via de FSR-Facebook. Bibi gaat 

hier nog verder onderzoek naar doen.  

 

180925-7: Alle raadsleden geven hun studentnummer door aan Bibi zodat ze alvast de 

Canvaspagina op kunnen.   

 

19. Punten voor naar de CSR 

Zie punt 17. 

 

20. Promotie 
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PR zal de raadsleden binnenkort informeren over hoe hun voorstelbericht op de FSR-website 

eruit moet komen te zien.   

 

21. W.v.t.t.k. 

• Lise wil graag dat er iemand mee gaat naar haar afspraak met Juridische over RedUva 

morgen. Evi gaat mee.  

• Marie heeft een afspraak gehad met oprichter van E-health, het programma waar je 

online mental health tests op kan doen. Dringend verzoek of mensen volgende week in 

gelegenheid zijn om mensen te testen of het programma wel werkt, ze mailt de FSR-

leden die aangeven te willen helpen.  

 

22. Rondvraag en sluiting 

• Er wordt besloten wie vanavond naar de constitutieborrel van SEC gaat.  

• Vandaag om 17:00 is de OV-voorbereiding in C2.04. 

• Het is handig om lokalen voor blok 2 voor 2,5 of 3 uur te boeken, in verband met 

regelmatig uitlopen van de PV. 

• Robin zal de OV-vragen over de begroting woensdag printen. 

 

Evi sluit de vergadering om 14:55.  

 

Actielijst 

180906-3: PR deelt jaarverslag FSR op Facebook 

180906-10: Antonie maakt de uitnodiging voor de cobo. 

180906-14: Casper werkt na de OV uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid 

verkiezingen’ moeten zitten. 

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA. 

180911-6: Antonie neemt contact op met FS betreft de printer op kantoor. 

180911-8: Bibi bestelt FSR-buttons. 

180918-2: Rinke stuurt de mail over diploma-uitreikingen door naar de andere raadsleden, alle 

andere raadsleden sturen dit bericht door naar ‘hun’ OC’s. 

180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor. 

180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de 

OER-training. 

180925-1: Daniël gaat langs bij de OC ASW.  

180925-2: Evi maakt een datumprikker voor taakgroep OER om een taakgroephoofd vast te 

stellen.  

180925-3: Daniël en Casper ruimen de DVS-dozen op. 

180925-4: Antonie en Chris zoeken meer informatie over regels omtrent (het verbieden van) 

bidden in de stilteruimte (kijken in eerdere PV-notulen en vragen aan Tom). 
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180925-5: Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s.  

180925-6: Lise zet een datumprikker uit voor evaluatieweekend en gaat op zoek naar locatie.  

180925-7: Alle raadsleden geven hun studentnummer door aan Bibi zodat ze alvast de 

Canvaspagina op kunnen.   

 

Pro Memorie 

20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 

uiterlijk 24 uur voor de PV verstuurd worden.       

20160426-8: De AS stuurt mails over OWI-overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.       

20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte.       

20160929-6: PR-groep post een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV met een mail aan het DB.        

20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in de 

CV's.       

20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.           

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie 

met hen in het Nederlands én Engels moet.        

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de dossierhouder 

en deze hierop zal antwoorden.        

20170124-2: Iedereen zet de AS in de CC met terugmailen. 

20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 

20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 

20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 

20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  

20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.     


