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Notulen van de plenaire vergadering (43) 

Datum en tijd: 7 juli 2019, 11:00-13:00 

Locatie: C2.07 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Evi de Rover, Nina Salomons, Christian Manuputty, 

Casper Colenbrander, Bibi van de Laar, Antonie van 

Hulst, Rinke Ploeger, Daniël Ellis (11:35).  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Marie de Vries, Lise Lathouwers, 

Freek Wallagh.  

Technisch voorzitter OV’s ‘18/’19: Isabel Willemsen.  

Notulen:  Robin van den Hoek.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 11:06.  

 

2. Mededelingen 

Geen.  

 

3. Vaststellen notulen PV 42 

De notulen van 1 juli 2019 zijn met een wijziging vastgesteld.  

 

4. Actielijst  

190425-1: Rinke reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  

190527-5: Evi en Marie zoeken uit wat de status is van e-health en de test die ze hebben moeten 

maken.  

190603-1: Iedereen zet belangrijke documenten van zijn/haar dossiers in de drive.  

190603-7: P&M neemt contact op met OWI’s van POW en Psychologie over verspreiding 

vacature raadsassistenten.  

190613-2: ODC Psychologie vraagt na bij de OWI’s van Psychologie wat er nog gedaan kan 

worden met het advies over studentpsychologen (welk mandaat heeft de decaan nu precies?) 

190624-1: Antonie probeert de afzenders van de brief betreft Introduction to Political Science 

research te contacteren. 

190624-2: Antonie neemt contact op met de OC en eventueel de examencommissie over of zij 

klachten over de cursus Introduction to political science hebben ontvangen vanuit werkgroep 

2.  

190624-3: Antonie agendeert de mail van Sofie (23/6) betreft studentpsychologen op de CV 

van O&C.   

190624-5: Antonie houdt een voorbespreking met Sterre betreft het districtenstelsel.  

190624-7: Evi, Chris, Casper, Nina en Antonie spreken af voor de organisatie van de 

inwerkweek.  

190624-8: Chris neemt contact op met ICTS over het printen van de WC-krant, als dat niet lukt 

met FS.  
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190701-1: Evi stuurt de OV-agenda naar Robin.  

190701-2: Evi leest de OV5-notulen terug op toezeggingen betreft taalbeleid en bereidt vragen 

voor voor OV6.  

190701-3: Nina, Casper, Antonie en Chris schrijven een stuk voor het jaarboek over hun 

ongevraagde adviezen vóór 12 juli.  

190701-4: Chris stuurt Alexandra de inloggegevens voor de social media.  

190701-5: Robin zoekt de naam van de contactpersoon bij psychologie voor verspreiding van 

de vacature voor raadsassistenten.  

 

5. Post 

23/6 Sofie: Beperkte reikwijdte 2e pilot studentpsychologen op locatie // Limited scope 2nd 

pilot student psychologists at location 

➔ Antonie gaat reageren op deze mail.  

 

6. Update voorzitter 

Evi is met Chris naar het OWI-overleg geweest. En er zijn nog een aantal aanpassingen op de 

OV-agenda geweest.  

 

7. Update afgevaardigde 

Er zal in September nog een OV zijn voor de CSR, er lopen nog een aantal zaken die de CSR 

dan wil behandelen.  

 

8. Update commissievoorzitter O&F  

Lise is afwezig, geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C.  

In de laatste vergadering van O&C zijn de mail over studentenpsychologen en het jaarverslag 

besproken.  

 

10. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

11. Onderwerp 1: OV-voorbereiding 

De FSR bereidt zich voor op zijn laatste OV, dit onderwerp is vertrouwelijk.  

 

12. Onderwerp 2: Kadernota FMG 

De FSR FMG mandateert zijn TOF om een besluit te nemen betreft de Kadernota voor 2020. 

Voor: 8 

Tegen: 0 

Blanco: 0 

Onthouding: 0 

.  
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TOF zal de OV afwachten op nieuwe informatie, vervolgens gaat het concept naar de OR en 

zondagavond stuurt Evi het advies naar de decaan.  

 

13. Onderwerp 3: Google Drive 

Als het goed is hebben de raadsleden alle belangrijke informatie geüpload in de archieven.  

 

14. Onderwerp 4: Jaarverslag 

De FSR besluit om zijn jaarverslag alleen in het Engels te schrijven, dat maakt het verslag 

toegankelijk voor internationals. De deadline is 12 juli. Op de overdrachts-PV maken we het 

verslag definitief en sturen we het op.  

 

15. Onderwerp 5: Inwerkweek 

De FSR bespreekt zijn plannen voor de inwerkweek. 

 

16. Onderwerp 6: overige zaken 

Voor de OV-notulen houden we de normale termijn aan; 3 weken. Het DB gaat de OV-notulen 

lezen en reageren met zijn gewenste wijzigingen.  

 

17. W.v.t.t.k.   

Geen.  

 

18. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

19. Promotie en Media 

P&M besluit om geen nieuwsbrief meer te versturen deze maand.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

Er komt waarschijnlijk nog een decaanvergoeding aan, dit checken bij Lise. En vragen aan Lise 

of onze begroting dit jaar sluitend is.  

Evi sluit de vergadering om 12:20.  

 

Actielijst 

190425-1: Rinke reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  

190701-3: Nina, Casper, Antonie en Chris schrijven een stuk voor het jaarboek over hun 

ongevraagde adviezen vóór 12 juli.  

190701-4: Chris stuurt Alexandra de inloggegevens voor de social media.  

 

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: P&M houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte.  
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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/ODC.  

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.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC zijn adviezen doorstuurt naar de FSR. 

 


