
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 15-12-2015, 13:00-15:00 uur.  

Locatie: REC-B2.09 

 

Aanwezig: Lina, Kevin, Brendon, Tiffany, Baukje, Malika, Iris K., Iris B., Jiska, Yoren, 

Pleuntje, Kilian, Dana. 

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 11:03 uur. 

 

2. Gesprek met de Commissie Democratisering & Decentralisatie 

Het gesprek met de commissie is niet genotuleerd.  

 

3. Post 

Dit agendapunt wordt overgeslagen aangezien het gesprek met de Commissie 

Democratisering & Decentralisatie erg uitliep.  

 

4. Vaststellen notulen/Actielijst 

Er zijn geen op/aanmerkingen. 

 

5. Mededelingen 

De aanwezigheidsplichtregeling die recentelijk bij POWL is ingevoerd, wordt 

teruggedraaid. Ook wordt het werkgroeponderwijs bekeken. Bij afwezigheid zal de 

werkgroepdocent vanaf februari beoordelen of de afwezigheid al dan niet geoorloofd 

is. Bij ongeoorloofde afwezigheid zal de student in kwestie contact op moeten nemen 

met de examencommissie. Er is voor gekozen deze regeling pas weer vanaf februari in 

te laten gaan, omdat het aankomende blok een kort blok van vier weken is. In dit blok 

geldt, door het weinige werkgroeponderwijs, dat studenten geen werkgroep mogen 

missen. Om verwarring te voorkomen zal de nieuwe regeling daarom pas per februari 

bij het blok van acht weken worden ingevoerd. 

 

6. Vaststellen agenda 

De kerstactie is als extra punt toegevoegd. 

 

7. Kerstactie 

De kerstactie is iets anders geworden dan hoe V&O het oorspronkelijk voor ogen had. 

De kerstactie in de nieuwe vorm zal iedereen minder tijd kosten. Dana en Iris hebben 

kerstkoekjes aan de kaarten vastgemaakt. Deze worden door ons als FSR uitgedeeld 

aan de studenten die zich in de tentamenweek op/rondom het Roeterseilandcomplex 

bevinden. Het oorspronkelijke schema waarin iedereen was ingeroosterd wordt 

enigszins aangehouden, maandag en vrijdag vervallen.  

 

8. Update commissies & afgevaardigde 

De updates zullen per mail worden nagestuurd. 

 



 

9. Update SVOC 

Er is momenteel geen SVOC-update. 

 

 

10. Onderwerp 1: Concept Advies Studievoorlichting 

Inhoudelijk is het een hele goede brief! Het moet wel in een wat formelere vorm 

worden gegoten. Daarnaast was niet alle informatie die er nu in staat even relevant. 

Wellicht kan Malika van de ervaring/comfort een apart puntje maken en daaronder de 

aircopuntjes etc noemen. 

Verder staan er nu veel praktische tips door tekst heen verspreid. Praktische tips zijn 

fijn en goed! Alleen staat het nu niet zo overzichtelijk. Het zou beter zijn om het 

onderaan de brief nog een keer overzichtelijk en concreet samen te vatten aan de hand 

van bullets. 

Wat betreft functiebeperkingen, kan Malika misschien ook adviseren dit punt extra op 

de website te vermelden en duidelijk aan te geven waar je dan terecht kunt.  

In echte versie moet vanuit de ‘raadsvorm’ worden geschreven ipv de ‘ik-vorm’.  

 

11. Onderwerp 2: Notulen OV 

 

12. Promotieschema 

- Een poll als MC-vraag op Facebook over de Multiple Choice vragen op tentamens.  

- De FSR FMG heeft lokalen gereserveerd als extra studieruimtes in de tentamenweek. 

 

13. WVTTK 

 

14. Rondvraag en sluiting 

De vergadering is gesloten om 14:54 uur.  


