
 
Notulen van de plenaire vergadering (17) 

Datum en tijd: 10-01-2017, 15:00-17:00 uur.   

Locatie: REC-C 3.01 

 

Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Bing Gagliardi, Isene Boudrie 

(notulist), Ilvy van der Steen, Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sophie van Gentevoort, Sam 

Selling, Dora Weijers, Sacha Palies. 

  

Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink. 

  

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 15.04 uur. 

 

2. Post 

20170110-1: Farah mailt het LOF of ze een verslagje kan ontvangen van de LOF 

bijeenkomst. 

 

 05/01 Annabel Wildschut: Nieuwjaarsborrel CSR (verplaatst naar woensdag 25 

januari,18.00 uur, CREA).  

 09/01 LOF: Lof bijeenkomst Januari (13 januari, 13:00-17:00, de Broekriem, Utrecht). 

Farah kan hier niet heen, maar stuurt een mailtje om te vragen om een verslag van 

deze dag. 

 

3. Vaststellen notulen PV 16 

Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 21 december 2016 vastgesteld. 

4. Actielijst 

20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 

'Werkafspraken'.  

20161214-3: Sacha pakt 'Uitnodiging dag van de OC' op. 

20161221-1: Iedereen denkt na over de banner en stuurt voor vrijdag tips/kritiekpunten naar 

Sacha. Ilvy heeft als enige iets gestuurd. Bespreken dit straks bij PR update. 

20161221-2: Jorrit maakt een overzicht van de beschikbaarheid van de raadsleden op de 

donderdag/vrijdag/maandag van het evaluatieweekend. Komt zo nog ter sprake. 

20161221-3: PR schrijft een vergaderstuk over verschillende promotievormen. Komt 

volgende week. 

20161221-4: PR schrijft een vergaderstuk over Livestreamen en andere transparantie 

methoden voor de raad.  

20161221-5: Aldert mailt Hans Brug, Sterre en Nel Jansen met daarin dit verzoek en de 

motivatie voor een extra OV en het voorstel van de week waarin de raad deze zou willen. 



 

Sterre mailde terug dat die week onhandig was, ze willen liever week 18 of 19. Het wordt 

week 18, Aldert mailt dit terug. 

20161221-6: Eva zet de OV data in de Google Calender.  

20161221-7: De dossierhouders Day of the Student’s Say vragen aan facility services of het 

mogelijk is voor de FSR om wekelijks op de Brug te zitten. Op 18 januari hebben we van 3 

tot 5 de Brug, maar dit is dus niet wekelijks. 

20161221-8: De dossierhouders Day of the Student’s Say schijven een nieuw vergaderstuk 

over het nieuwe (wekelijkse) concept van de Day of the Student’s Say.  

20161221-9: Sacha stuurt een OR-update en stukje over stukken van de BoS-studenten door. 

Mag naar pro memorie. 

20161221-10: Iedereen zet vakanties in de Google Calender. Mag naar pro memorie. 

 

Pro Memorie 

20160302-5: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 

vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  

20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 24 

uur voor de PV verstuurd worden.  

20160426-8: Racquelle 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 op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook. Dit blijft 

vrijdag, ondanks veranderde vergaderdag van de PR taakgroep. 

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV.  

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

de CV's. 

20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  

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

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC. Naar wvttk. 

20162112: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk wordt dat doorgegeven 

Sacha stuurt een OR-update en stukje over stukken van de BoS-studenten door. 

Iedereen zet vakanties in de Google Calender 

 

5. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 

Gesprek met Sterre gehad, hier kwamen wat zaken uit die handig zijn voor het OWI overleg, 

ik zal ze op de PV benoemen. Daarnaast heb ik alle stukken doorgestuurd naar de decaan en 

voor de OWI's naar Els gestuurd.  

 

8. Update G&T 

Dora heeft een korte mondelinge update gegeven, er was weinig te updaten. 



 

9. Update O&R 

Mental Health:  advies is af en opgestuurd!  

Duurzaamheid: Ik heb met Noa (CSR) gesproken hierover. De CSR is samen met the green 

office bezig met een visie. The Green Office is een groep geïnteresseerde studenten die 

awareness creëren en vraagstukken behandelen met betrekking tot duurzaamheid. Ik wacht de 

visie van de CSR af.  

 

10. Update afgevaardigde 

- Voorinvesteringen: er komt dus een onderzoek van de Algemene Rekenkamer, maar de 

VSNU (vereniging met alle CvB's van de Universiteiten) heeft geklaagd omdat ze huidige 

medezeggenschappers mee wilden laten doen. Nu komen er ex-medezeggenschappers, en is 

het even kijken of de Uni's dit willen.  

- OV: Rapport Studiesucces: dus dit onderwerp, met al die verschillende waardes die wij 

belangrijk vonden (zie vorige updates) komt nu naar de OV. Dit gaat dus om, waar we dus 

invloed op uit kunnen oefenen, de discussie rondom de onderwijsvisie. Oftewel: welke kant 

gaan we op? Voornamelijk als laatste klapper gaan we uitleggen op de standaardisering van 

het onderwijs van de student . 

- OV: Masterselectie: kwam ook al eerder voorbij in vorige updates, maar het gaat er dus 

voornamelijk over dat we allemaal anti-selectie argumenten (waaronder Psychisch Welzijn, 

Foutieve aanname dat het leidt tot een ambitieuze cultuur, devaluatie bachelor, controversiële 

criteria) rondom selectie willen aankaarten en dat door hen willen laten erkennen, en op laten 

nemen in de discussie rondom de onderwijsvisie. 

- OV: Artikel 24 overleg: dit is een aantal-jaarlijks overleg met de CvB, (slaat op artikel 24 

van de wet) waarin raden met hen bestuursorgaan moeten overleggen en zeggen hoe het gaat. 

Wij gaan zeggen dat wij vinden dat er veel informeel wordt besproken en wat dan nergens 

formeel terug gevonden kan worden. Dat vinden wij uiteraard uiterst vervelend.  

- GV: deze vrijdag komt er een GV, waarin we dus zullen stemmen over de begroting, (dit is 

de vorige keer niet gelukt), en misschien gaan we UvA-HvA bespreken, als er vorderingen 

zijn.  

- Cateraar: mensen zijn boos over de prijzige nieuwe cateraar 

- FNWI-catastrofe: er zijn een aantal mensen van onze raad en die van de FNWI, druk bezig 

met de fusie met de VU, waar iedereen tegen is. Hier komt waarschijnlijk een debat over, met 

Karen en andere mensen (waarschijnlijk op 24 januari).  

 

11. Update penningmeester  

Isene heeft een mailtje gehad op haar studentenmail dat de Crediteurenadministratie een 

aantal bonnetjes heeft ontvangen, maar dat ze niet weten voor wie deze bestemd zijn. Vrij 

vaag allemaal weer. Isene heeft nu teruggemaild en het uitgelegd, en gevraagd hoe ze het wél 

had moeten doen. Ze wacht nog op antwoord. 

Isene heeft nog niets gehoord van de declaratieformulieren voor onze onkostenvergoeding, ze 

houde de raad op de hoogte. Verder gaat ze verder met bonnetjes opsturen, zodra ze de juiste 

methode te weten komt. 

12. Onderwerp 1: Semester 2 

20170110-4: Jorrit stuurt datumprikker rond over PV voor blok 4. Iedereen vult deze z.s.m. 

in. 

20170110-5: DB stuurt nieuwe datum PV blok 4 via officiële kanalen (sowieso via de mail). 



 

 

Januari vliegt altijd snel voorbij, dus Aldert vraagt de raadsleden om vast na te denken over 

semester 2. Waar kijken raadsleden tegenop, waar naar uit, etc. Sommige mensen hebben nog 

onduidelijkheid van hun vakken, maar Jorrit stuurt toch vast een datumprikker rond. Wanneer 

de datum bekend is van de nieuwe PV, zal het DB dit communiceren via verschillende 

kanalen, sowieso via mail. 

13. Onderwerp 2: OV 1 notulen & actielijst 

Actielijst:  

Informele activiteit:   

20151116-6: De FSR doet een voorstel voor een informele activiteit tussen medewerkers en 

studenten.   Dit actiepunt wordt gelezen als activiteit met decanaat en de FSR, bijvoorbeeld 

uit eten. Iedereen vindt dit leuk, we denken erover na wie dit wil gaan organiseren/plannen 

maken. 

  

Personeelstrainingen:   

20160316-6: De FSR FMG komt met een voorstel rondom het onderwerp 

‘Personeelstrainingen FMG’.    

20160316-8: De decaan communiceert aan de FSR wanneer de best practices omtrent 

personeelstrainingen worden besproken.   

  

Lerarenopleiding:   

20160713-11: Zodra het instemmingsverzoek met betrekking tot lerarenopleiding definitief is 

krijgt de raad deze opgestuurd.   

  

OV notulen:  

20161122-1: Sterre, Aldert en Racquelle evalueren voor de volgende OV de nieuwe afspraken 

over de notulen.  Aldert heeft hierover gesproken met Sterre, de manier van actiepunten 

oplossen kan ook anders, dat wil de decaan op deze manier: niet alleen doorstrepen, maar 

ook de reden erbij zetten en wanneer het is gedaan. Dit moet iedereen dus gaan doen. 

 

Docentprofessionalisering: 

20161122-2: De decaan houdt de FSR op de hoogte van de vervolgacties op de notitie 

‘Optimalisering Personeelsbeleid’.  

  

Informatievoorziening:  

20161122-3: De FSR zorgt dat de opmaak van de resultaten van de enquête wordt verbeterd 

zodat de resultaten beter leesbaar en beeldend zijn. Vervolgens stuurt de FSR deze naar 

Jantien. Gebeurd, eind november door Eva opgestuurd. 

20161122-4: Jantien stuurt de resultaten van de enquête naar de OWI’s. Gebeurd in 

november. 

20161122-5: Eva (FSR) neemt contact op met Jantien over de werkgroep die opgericht zal 

worden omtrent informatievoorziening. De werkgroep is van start gegaan. 



 

20161122-6: FSR zal de workshop over narrowcasting nogmaals aankaarten bij de 

studieverenigingen. Gebeurd. 

  

Begroting:  

20161122-7: Michel Telkamp organiseert in het voorjaar een bijeenkomst met alle 

betrokkenen bij de facultaire begroting, waarin wordt afgesproken wanneer welke informatie 

naar de FSR wordt verstuurd.  

20161122-8: Michel Telkamp informeert de FSR over de uitkomsten van de analyse van Tom 

Verhoek. De OR en FSR worden  actief in het evaluatieproces van de begroting betrokken. Er 

is een gesprek gepland met Michel Telkamp, een terugkoppeling van de resultaten van de 

analyse. Sacha en Aldert gaan hierheen. 

 

OER’en Politicologie en CRG:  

20161122-9: De FSR schrijft een nieuwe reactie waarin hij zijn advies verduidelijkt. Gebeurd 

eind november. 

  

Werkafspraken:  

20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit het 

faculteitsbureau weten voor de zomer.  

20161122-12: De FSR komt met een datumvoorstel voor een extra OV. Gebeurd in december. 

 

Governance:  

20161122-13: De decaan gaat oriënteren bij de domeinen Communicatiewetenschappen en 

Psychologie hoe het contact met de FSR gaat en koppelt de uitkomsten hiervan terug aan de 

FSR.   Nog niet gebeurd. 

20161122-14: De FSR agendeert de verschillen en overeenkomsten tussen de functies BoS 

student en Ombudsstudent in de werkgroep Inrichting medezeggenschap FMG. Nog niet 

gebeurd, wordt wel geagendeerd. 

  

Vakevaluaties:  

20161122-15: De decaan agendeert best practices evaluatiepraktijken van POWL en SW op 

het OWI-overleg. Staat op de agenda van het volgende OWI overleg. 

20161122-16: De FSR vermeldt aan de OC’s dat zij de mogelijkheid hebben tot 

narrowcasting om hun zichtbaarheid te vergroten. Niet gebeurd, gaat de raad doorgeven in de 

OC’s. 

20161122-17: De FSR inventariseert de mogelijkheden om de zichtbaarheid van de OC’s te 

vergroten en maakt voor de werkgroep Inrichting medezeggenschap FMG een wenselijke 

planning voor de zichtbaarheid OC's of kondigt in de werkgroep aan dat zij hiermee zullen 

komen. In de werkgroep zijn we bezig te bekijken hoe de OC’s allemaal functioneren, we 

willen dit wel gaan agenderen. G&T gaat dit oppakken. 

 

Masterselectie:  



 

20161122-18: De decaan mailt de FSR het stuk van Han over masterselectie en indien nodig, 

komt hierover een vervolggesprek met de FSR.  Gebeurd. Er is een gesprek geweest. 

20161122-19: De FSR brengt in kaart welke knelpunten er bestaan rondom masterselectie bij 

SW. Niet gebeurd, de FSR is ermee bezig. 

  

Voorinvesteringen:  

20161122-20: De decaan denkt na over hoe het proces van de voorinvesteringen volgend jaar 

beter kan verlopen en koppelt dit terug aan de FSR.  Gaan we op de OV over hebben. 

  

Referendum D&D:  

20161122-21: De decaan maakt een afspraak met de FSR wanneer de uitslag van het D&D 

referendum bekend is, over wat dit kan betekenen voor de faculteit. De uitslag is er nog niet, 

de raad wil zelf ook stappen zetten richting een gesprek hierover. 

  

Pro Memoriam:    

20121205-1: De decaan houdt de FSR op de hoogte over de ontwikkeling rond de huisvesting.   

20150121-2: De decaan betrekt de FSR tijdig wanneer er studiesuccesmaatregelen 

toegevoegd worden aan de huidige maatregelen.     

20150916-4: De decaan en de FSR geven schriftelijk hun wijzigingen door aan de notulist(e), 

zodat de behandeling van de notulen in de overlegvergadering niet te veel tijd kosten.  

14. Onderwerp 3: Planning OV 2 (agenda, voorbespreking)  

20170110-7: Jorrit stuurt een datumprikker voor de voorbespreking van OV 2 met Guinevere. 

 

A.s. maandag agendaoverleg, dinsdag OWI-overleg. 

Jorrit stuurt een datumprikker voor de voorbespreking van OV 2 met Guinevere. 

Er is duidelijk welke onderwerpen er worden besproken, zie vorige notulen. 

 

15. Onderwerp 4: Advies Quick Wins D&D 

Aldert heeft dit onderwerp ingeleid in de OWI agenda en heeft de OWI’s gevraagd wat ze van 

onze punten uit het advies vinden. Er zijn geen toezeggingen die de FSR willen in dit OWI 

overleg. De FSR wil horen hoe de OWI's ertegenaan kijken en hoe ze het willen terugzien in 

beleid (en terugkeerbaarheid), transparantie etc. De raad wil eigenlijk horen dat de OWI's 

terugkeerbaarheid beleid en transparantie, belangrijk vinden. 

Over het advies Studieverenigingen wil de FSR weten hoe zij aankijken tegen het informeel 

contact tussen studenten en docenten.  

16. Onderwerp 5: Advies Mental Health 

In dit advies staat al heel duidelijk dat de FSR een gesprek wil tussen OWI’s, de decaan, 

studieadviseurs, etc. Hier staan studentendecanen er nog niet bij!  



 

Dit is eigenlijk wat de raad wil, maar niet op de schaal waarop hij het wil. De raadsleden die 

naar het overleg gaan moet goed weten wat een studentendecaan inhoudt en dat 

studentendecanen nog helemaal niet goed zichtbaar zijn.  

Sterre adviseerde ook dat de raad (bijvoorbeeld de dossierhouders) kunnen overleggen met 

het hoofd onderwijsbureau van alle vier de domeinen. 

Dora vindt het belangrijk dat ook gevraagd wordt hoe de OWI’s over de cursus mindfulness 

denken. 

Jorrit en Aldert gaan naar het OWI-overleg. 

17. Onderwerp 6: Livestreamen 

De raad publiceert waar over vergaderd wordt (dus niet zozeer de letterlijke agenda), hier is 

iedereen het mee eens. Hij wil dit proberen op een leuke, aansprekende manier te doen. PR 

vult dit zelf in, probeert wat uit en besluit hier zelf over. 

Punt 4 is te ingewikkeld, onhandig voor onze vergadering en wordt dus niet gekozen. 

Punt 5 Als de raad iets zal livestreamen moet worden aangegeven hoe laat dat gaat zijn. In 

eerste instantie bepaalt de FSR zelf deze onderwerpen, om het uit te proberen, later kan de 

raad studenten laten stemmen. 

Indien de raad gaat livestreamen, moet goed worden geevalueerd hoe het is gegaan. Aan de 

hand daarvan kan worden bepaald of de raad dit nog eens zal doen.  

Praktische zaken, zoals wie er gaat er filmen, worden later bekeken. 

In principe is het de bedoeling om iedere week te livestreamen. 

Wellicht zal de raad een los onderwerp per vergadering livestreamen, om te kijken hoe het 

gaat. 

Punt 7: Day of Students Say kunnen we livestreamen, maar niet te vaak, dan wordt het 

irritant. Een raadslid stelt voor om de weekupdate te livestreamen. Sommigen denken dat dat 

veel interessanter is dan een livestream van een vergadering. Dit zal de FSR gaan uitproberen. 

Vervolg: 

PR gaat dit verder oppakken. Aanstaande maandag post de FSR schriftelijk enkele 

onderwerpen die worden besproken op de PV, als mensen vragen hebben kunnen ze hierop 

reageren. In de weekupdate wordt hierop teruggekomen. De raad zal beginnen met de 

weekupdate leuker maken, later kan altijd nog de PV gelivestreamd worden. De FSR gaat stap 

voor stap kijken wat goed gaat, welke belangstelling ervoor is, etc. 

18. Onderwerp 7: Nieuwjaarsgeschenken 

De FSR is bezig met het maken van nieuwjaarsgeschenken voor zijn relaties. Er was niet 

genoeg geld om meer mensen dan alleen Hans het kookboek te geven. De kaart erbij wordt 



 

nog ontworpen, misschien komt hier een foto van de FSR op. Er komt rode wijn en lekker in 

het pakket. 

De raadsleden gaan de pakketten persoonlijk langsbrengen, iedereen van de raad kan dat 

doen. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren. Er wordt een lijst met wie we het pakket al hebben 

gehad. 

19. Onderwerp 8: HR & werkafspraken   

20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 

met hen contact. 

20170110-11: Aldert voegt een punt toe over de deadline van het indienen van een tekst en de 

deadline van het reageren hierop. Deze deadlines moeten duidelijk en haalbaar zijn. 

 

Het HR is verouderd, deze stamt uit 2010. Aldert wil graag een vernieuwd HR, de overige 

raadsleden zijn dit met hem eens. Aldert gaat het HR aanpassen, dit komt nog terug op een 

volgende PV. 

Werkafspraken 

Iedereen is het eens met de aanpassing van Aldert; dat iedereen altijd aangeeft als je een tekst 

heb bekeken, ook als je geen opmerkingen hebt. Na de deadline wordt niet meer gewacht op 

commentaar. Het antwoorden is de verantwoordelijkheid van de commentator, niet van de 

schrijver van de tekst.  

Er moet een punt worden toegevoegd hierbij: er moet een heel duidelijke deadline zijn, die 

haalbaar is en waar iedereen het mee eens is. Ook een deadline voor de schrijver van het stuk, 

dat moet op tijd af zijn zodat mensen kunnen reageren. 

Het uitgangspunt is dat iedereen altijd reageert. Als je niet reageert trakteer je op taart of iets 

dergelijks. 

De specifieke dag waarop dingen moeten worden ingeleverd, moet worden aangevuld met een 

tijd.  

Volgende week wordt het HR verder besproken. 

20. Onderwerp 9: Raadsuitje  

Iedereen zet dit in de agenda. 

21. Onderwerp 10: Evaluatieweekend 

20170110-12: Sophie en Isene boeken morgen een huisje voor het evaluatieweekend. 

 

Sophie en Isene boeken een huisje in Nederland. De raad vertrekt op 10 februari om 16.00 

uur. Zondagavond komt de raad terug. 

22. Aandachtspunten voor centraal  

Geen. 



 

23. PR Update 

De FSR heeft van de FEB een voorbeeld gekregen van de WC-krant. PR vraagt de raadsleden 

om hen ideeën te mailen die in de WC-krant kunnen. Aldert gaat een standaard stukje 

schrijven over hoe studenten actief kunnen zijn, in het Engels. 

24. Wvttk 

20170110-13: Aldert voegt iets toe aan de werkafspraken: samenwerken met de organen (niet 

schrijven over hen, maar met hen). 

20170110-14: Iedereen bespreekt volgende week hoe we een pro memorie gaan maken van 

het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie met hen in het Engels moet. 

 

 

Als FSR iets bespreekt wat met de domeinen te maken heeft, moeten dat aan de OC’s 

doorgeven worden. Het is belangrijk dat dit bij iedereen in hun achterhoofd zit. Het gaat er 

om, om niet over mensen te praten, maar met mensen te praten. Dus als men een stuk schrijft, 

betrek de betrokkenen erbij. Terugkoppelen is hierbij belangrijk. Ook in het beleidsplan heeft 

de raad beschreven dat hij dit zal doen. Dit hoeft niet in de actiepunten of pro memorie, maar 

Aldert zet dit in de werkafspraken! 

25. Rondvraag en sluiting 

20170110-15: Jorrit stuurt datumprikker voor de PV van 31 januari, vanwege problemen 

door beleidsdag. 

 

Volgende week is er een borrel in de Common Room. De decaan komt ook. 

De 18e is er een borrel van alle studentassessoren. 

 

Aldert sluit de vergadering om 17:00. 

 

Actielijst 

20161221-8: De dossierhouders Day of the Student’s Say schijven een nieuw vergaderstuk 

over het nieuwe (wekelijkse) concept van de Day of the Student’s Say.  

20170110-1: Farah mailt het LOF of ze een verslagje kan ontvangen van de LOF 

bijeenkomst. 

20170110-2: Sacha maakt banner, stuurt deze naar iedereen op ter controle en bestelt de 

banner voor de Day of the Students Say.  

20170110-3: Iedereen reageert voor vrijdag 12.00 uur op het ontwerp voor de banner. 

20170110-4: Jorrit stuurt datumprikker rond over PV voor blok 4. Iedereen vult deze z.s.m. 

in. 

20170110-5: DB stuurt nieuwe datum PV blok 4 via officiële kanalen (sowieso via de mail). 

20170110-6: G&T gaat bekijken op welke manieren OC’s beter zichtbaar kunnen worden. 

20170110-7: Jorrit stuurt een datumprikker voor de voorbespreking van OV 2 met 

Guinevere. 

20170110-8: Isene regelt koffie en thee voor OV 2. 

20170110-9: PR gaat vergaderpunten delen via facebook, op een leuke manier. Zij vullen dit 



 

in naar eigen inzicht. 

20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 

met hen contact. 

20170110-11: Aldert voegt een punt toe over de deadline van het indienen van een tekst en 

de deadline van het reageren hierop. Deze deadlines moeten duidelijk en haalbaar zijn. 

20170110-12: Sophie en Isene boeken morgen een huisje voor het evaluatieweekend. 

20170110-13: Aldert voegt iets toe aan de werkafspraken: samenwerken met de organen (niet 

schrijven over hen, maar met hen). 

20170110-14: Iedereen bespreekt volgende week hoe we een pro memorie gaan maken van 

het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie met hen in het Engels 

moet. 

20170110-15: Jorrit stuurt datumprikker voor de PV van 31 januari, vanwege problemen 

door beleidsdag. 

 

Pro Memorie 

20160302-5: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 

vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  

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

uiterlijk dinsdagavond verstuurd worden.  

20160426-8: Racquelle 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 op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook.  

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV.  

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

de CV's. 

20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  

20162112-1: Als de FSR-FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor 

het domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.  

20162112-2: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk wordt dat doorgegeven. 

20161221-9: Sacha stuurt een OR-update en stukje over stukken van de BoS-studenten door. 

20161221-10: Iedereen zet vakanties in de Google Calender.  

 


