
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 13-09-2021

Aanwezige
raadsleden

Aniek Spil, Stan de Ronde, Tosca Manrique Hehl, Tim van der Putten, Laura Overwijk Rodriguez,
Jarno de Haas, Tobia Beshay, Dita Bolluyt, Roos van Rhijn, Dafne Umans

Afwezig

Gast

Notulist Anne Sturkenboom

Agenda
1. 5 min Puntje persoonlijk Update

2. Opening Om 18:50 uur

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 10 min Adviesaanvraag verlengde benoeming opleidingsdirecteur

ad interim Oordeelsvormend

9. 10 min Kleding en foto’s Oordeelsvormend

10. 10 min Werkafspraken Besluitvormend

11. 10 min RvA Besluitvormend

12. 10 min Huishoudelijk reglement Oordeelsvormend

10 min Pauze

13. 30 min Jaarplan Besluitvormend

14. 10 min TAQT trainingen Oordeelsvormend

15. 5 min Nieuwe penningmeester Besluitvormend

16. 2 min Kamer opruimdag Oordeelsvormend

17. 1 min WVTTK Informerend

18. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

19. 3 min Rondvraag Informerend

20. 5 min Evaluatie PV Informerend

21. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

22. 1 min Nieuwe actielijst Informerend
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23. Einde vergadering Om 21:15 uur

1. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

2. Opening
Aniek opent de vergadering om 18:56 uur.

3. Post in/uit en afspraken

- Voordracht Lotte van Harten als bachelorassessor → handtekening in pdf nodig van Stan en

Aniek.

- Afspraken worden aangevuld in het betreffende document, worden niet in notulen

opgeschreven.

4. Notulen en actielijst

1. Aniek gaat inventariseren wie er in de RvA zou willen.

2.
3.
4.

Stan gaat de site aanpassen.
gaat inventariseren bij Sonya of alles voor salaris en beurzen is
geregeld en kijken naar de betaling van de ambtelijk secretaris.

5.
6.
7.

Tosca gaat de rechtsgeldigheid van het HR uitzoeken.
gaat op zoek naar het besluitenboek.
gaat K01-222 reserveren voor de volgende PV.

Laura

Tim

Jarno

Tobia

8.
9.

Roos vraagt Evrim of hij naar de VV van IMS wilt.
gaat een datumprikker maken voor weekendje weg.

Dafne

10. Dita gaat de template voor het jaarplan ontwerpen.

11. DB gaat de werkafspraken aanpassen.

12.
13.

Iedereen heeft volgende week de tabellen af voor het jaarplan.
gaat de deadlines van het jaarplan in zijn agenda zetten.

De notulen van 06-09-2021 zijn besproken en vastgesteld.
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5. Updates
- Op 11-09-2021 is Tosca naar de voorzittersvergadering van IMS geweest en hierbij is veel

discussie over de cumlaude regeling in de master. Volgende VV is het weer een agendapunt
en neemt het IMS mogelijk een standpunt in. Alle faculteiten behalve wij doen hybride
colleges, waarbij 75 man in de collegezaal zit en de rest online is. Bij het IMS is er helaas
geen feest.

- Op 09-09-2021 heeft Tosca op de PV van de CSR het volgende besproken: er is zowel vanuit
de COR (centrale ondernemingsraad) als vanuit het student disability platform de vraag of
het mogelijk is om op de UvA studenten en medewerkers de optie te geven niet naar
verplicht onderwijs te komen/fysiek te onderwijzen als zij zich hier niet comfortabel bij
voelen. Op de VU zou dit mogelijk zijn, maar bij geneeskunde is dat niet zo, ook niet op
andere faculteiten.

- Op 09-09-2021 heeft Tosca op het affliatie overleg besproken dat vanuit Sandra Prins en
Marc van Heerde (opleidingshoofden)  er de wil is om coschappen 80/20% of 90/10% te
laten draaien om meer tijd vrij te maken voor zelfstudie. Vanuit affiliaties is men juist heel
blij dat coschappen weer terug naar 100% zijn. Om capaciteit te vergroten zijn plekken die
eerst reserve waren, o.a. voor studenten die tijdelijk waren uitgevallen, opgevuld.

- Op 09-09-2021 heeft Dita op een evaluatie van de KNO besproken dat het patiënten aanbod
in het AMC een blijvend probleem is. In de nieuwe master worden minder co’s geplaatst in
het AMC en er blijven gesprekken met nieuwe affiliates om meer plek te creëren. Tevens
wordt gekeken om de co’s (die in de nieuwe master verder in de studie zijn) breder in te
zetten dan alleen poli, zoals assisteren op OK.

- Op 09-09-2021 heeft Dita op een evaluatie van de oogheelkunde geconcludeerd dat er een
blijvend tekort aan patiënten contact in het AMC en affiliates bestaat. Nieuwe master wordt
een blended coschap, waarbij de co kennis zal maken met het vak oogheelkunde door
klinische ervaring te combineren met innovatieve vormen van zelfstudie, zoals een VR
spleetlamp simulator en escaperoom. SR en CoRaad worden eind 2021 uitgenodigd om het
programma te evalueren. Ook blijvend op zoek naar nieuwe affiaties.

- Op 07-09-2021 heeft Jarno op een informeel overleg met Gabor Linthorst en Ulla Remer
gesproken over de toekomst van het informeel overleg: voorkeur informeel overleg met twee
tot drie studenten, fysiek als het kan. (Voorzitter CoBa + anderen). Verder gesproken over
een goede introductie nieuwe studenten, tevreden, beter dan vorig jaar. Toetsing: fysiek  in
IWO/WFC. Er komt een back-up (via ZOOM) voor bewezen COVID en/of quarantaine (deze
studenten vallen niet onder ‘ziek’ en dus pech). Roostering: men probeert hier hard aan te
werken, maar de max. 75 man per ruimte maakt dit erg lastig. Ook ruimtegebrek is een
obstakel, aankaarten bij Instituut Onderwijs en Opleiden (IOO) dat er behoefte is aan tweede
TBL-zaal/verbouwing CZ-2.

- Op 07-09-2021 heeft Tim op de evaluatie van RA-2 gesproken over het haperen van
Proctorio: toont noodzaak aan van alternatief voor Proctorio. Verder is substantieel deel van
de herkansers is niet gekomen, significant meer dan bij andere herkansingen; monitoren of
dit eenmalig is of een trend.
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6. Mededelingen
- Aniek: Wanneer een agendapunt oordeelsvormend is, kan het zijn dat je tijdens dat

agendapunt al wat besluiten maakt. Wanneer er gestemd gaat worden, is het pas
besluitvormend (denk aan stemmen over een brief/document).

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. Adviesaanvraag verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim
Momenteel is Saskia Peerdeman zowel vice-decaan als directeur IOO en opleidingsdirecteur
van geneeskunde. Vroeger waren dit functies die hiërarchisch van elkaar verschilden
(vice-decaan boven directeur IOO boven opleidingsdirecteur). Vorig jaar januari is J.H.
Ravesloot gestopt als opleidingsdirecteur en nam Saskia deze functie over. Doordat ze deze
functies heeft, kan je wel snel hogerop schakelen (je hoeft niet eerst langs de
opleidingsdirecteur, dan naar het IOO en dan pas de vice-decaan). Anderzijds kan je je niet
wenden tot iemand anders als je er niet uitkomt (als je met de opleidingsdirecteur niet
uitkomt, kan je niet naar de directeur van IOO). Nu heeft Saskia het beste voor met het
onderwijs en zijn hier afgelopen halfjaar geen problemen door ondervonden. Verdere
informatie staat in de adviesbrief.
Vorige PV hebben we besproken dat, door de verschillende functies van Saskia Peerdeman,
ze in een belangenverstrengeling kan komen en dat dit zich al eens heeft voorgedaan.
Op basis van wat er is besproken in de PV is er een adviesbrief geschreven.

Er wordt benoemd dat de verlening tot benoemen van S.M. Peerdeman moet veranderen
naar ‘raden we af’, zonder ‘ten zeerste.’

Er wordt nog een zin willen toegevoegd over dat we het waarderen dat zij zich inzet voor het
onderwijs.

Aniek zal de brief aanpassen, volgende week zal de brief ingestemd worden.

9. Kleding en foto’s
Ook dit jaar mogen we weer nieuwe SR kleding bestellen die we het hele jaar door kunnen
dragen op verschillende momenten. Denk hierbij aan de jaarplan presentatie of diverse
recepties. Dit mag van alles zijn. Voorgaande jaren zijn hoodies besteld. We mogen zelf
beslissen over de prijs. Zo zouden we bijvoorbeeld ook zelf wat extra geld kunnen inleggen.

Vorig jaar hebben ze de volgende uitgaven gedaan aan kleding:

- €0 voor een persoonlijk budget om kleding aan te schaffen (was budget voor te

regelen wanneer iemand zelf geen kleding had binnen het thema);
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- €75 fotograaf;

- €150 naambadges;

- €275 hoodies/vesten.

De jaren daarvoor hebben ze €490 (SR 1920) €444 (SR 1819), €480 (SR 1718),

€467(SR 1617) en €495 euro (SR 1516) aan kleding besteed. Ze hebben toen geen

kosten gemaakt aan een fotograaf, vesten/hoodies en gegraveerde naambordjes,

m.u.v. SR 1920. Zij hebben €50 besteed aan een fotograaf.

Voor een blazer: gelegenheden, mooi, uniformiteit, professioneel.

Tegen een blazer: als het erop aankomt, draag je het uiteindelijk niet veel. Veel mensen

zouden een blazer kunnen lenen/kopen.

Voor een hoodie: chill om in te werken, goede zichtbaarheid op de faculteit.

Tegen een hoodie: mensen hebben dit zelf al, minder professioneel.

Voorargument niks: kost geen geld

Tegenargument niks: je wilt een aandenken voor een jaar, je zou er op deze manier niks aan

overhouden.

Er wordt geopperd dat het een mogelijk zou zijn om zelf geld in te leggen voor of een hoodie

of een blazer. Het is niet het één of het ander.

Er zijn ook nog andere mogelijkheden, eventueel een shirt bedrukken, of een hoodie en een

naambadge. Een hoodie draag je vaker.

De meerderheid stemt voor een hoodie.

Dafne gaat de mogelijkheden voor de hoodie uitzoeken, ook naar de kleuren.

Naambordje, een net gietijzeren naambordje: iedereen stemt voor.

Tosca gaat uitzoeken hoe de naambordjes besteld gaat worden, via CareCONTROL

Dafne gaat een fotograaf regelen, budget ligt tussen de 50-75 euro.

Locatie: voor de volgende vergadering mag iedereen die enthousiast is een leuke locatie

presenteren.

10. Werkafspraken

Elk jaar stelt de Studentenraad opnieuw werkafspraken op. Dit zijn afspraken die je met

elkaar maakt voor het komende jaar rondom de voorbereiding op de PV, de PV zelf en andere
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belangrijke zaken zoals de SR-kamer, mail en afwezigheid. Realiseer je dat dit niet het

officiële Huishoudelijk Reglement is waarin bijvoorbeeld de officiële stemprocedure staat.

Over mededelingen en rondvraag: in principe is de deadline voor mededelingen 15:00 uur

op maandag, maar als je echt nog wat wil zeggen, mag dit in cursief toegevoegd worden.

Over notuleren; met namen of anoniem?

Voordeel: je weet wie wat heeft gezegd, voor onszelf is het wel handiger als we weten we het

heeft gezegd.

Nadeel: het wordt openbaar gemaakt, we onthouden zelf wel wie in een heftige discussie

waarvoor was, er kan een scheiding openbaar gemaakt komen.

Er is gestemd voor het notuleren zonder namen, dus anoniem.

Nieuw punt: open deur beleid voeren.

Voordeel: studenten zullen laagdrempeliger binnenstappen

Nadeel: er kan veel herrie uit de MFAS-kamer komen

Een mogelijkheid zou kunnen zijn om op drukke momenten (koffie, lunch) de deur open te

doen.  Uitzondering voor het hebben van een meeting.

Er wordt gestreefd naar een open deur beleid, maar als het echt niet anders kan, gaat de

deur dicht.

11. RvA

De Studentenraad heeft een Raad van Advies, bestaande uit vijf tot zeven oud raadsleden.

Zoals de naam al zegt, is de Raad van Advies voor het geven van advies. Dit doen ze

bijvoorbeeld door altijd mee te lezen met de notulen en door, voordat een officiële brief

(advies/instemming) verstuurd wordt, deze door te lezen. De RvA wordt elk raadsjaar

opnieuw vastgesteld. De keuze voor RvA leden is er eentje die we zelf mogen maken. Meestal

bestaat de RvA uit vijf tot zes leden met in ieder geval een tot twee leden uit de voorgaande

raad en minimaal een medische informatiekunde student. Daarnaast is het fijn om leden uit

verschillende jaarlagen te hebben.

Vorige week hebben we bedacht wie we idealiter in onze Raad van Advies zouden willen.

Vervolgens is bij deze mensen geïnventariseerd of ze interesse hebben. Iedereen die wij op

onze lijst had, heeft interesse.
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Omdat het overwegingen over personen betreffen, is dit niet genotuleerd.

De FSR stemt voor de volgende RvA:

● Jason Biemond (Vicevoorzitter SR 15-16 , Raadsassistent SR 17-18)
● Stan Driessen (Voorzitter Coma 19-20)
● Danielle de Nobel (Voorzitter SR 19-20, afgevaardigde CSR 19-20, CoMa 18-19)
● Pien van Putten (Secretaris SR 20-21 MI)
● Evrim (Afgevaardigde CSR 20-21)
● Sarah Lutterman (Voorzitter SR 20-21)

12. Huishoudelijk Reglement

Vorige week hebben we op de plenaire vergadering (PV) het HR beeldvormend besproken.

Deze week gaan we inventariseren welke wijzigingen we aan zouden willen brengen.

Het HR mag twee keer per jaar door de FSR gewijzigd worden. Daarnaast behouden wij het

recht om ten alle tijden toevoegingen aan het HR te doen.

We moeten het concept doornemen en kijken of we dit concept willen wijzigen. In de eerste

bijlage staat het HR.

Er is uitgezocht dat dit document rechtsgeldig is volgens de Wet op Hoger onderwijs en

wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het is het hele jaar mogelijk om er het hele jaar dingen

aan toe te voegen, maar er mag nog maar een keer iets uitgehaald worden.

Iedereen moet de wet- en regelgeving over het HR lezen.

Nevenactiviteiten, artikel 3.2, lid 6.e:

Er staat nu dat je een functie mag bekleden binnen een partij. Daarmee mag je dan werven

voor een partij, terwijl men dan in de studentenraad zit als een uniform orgaan. Er moet nu

gekeken worden of we dit in het HR willen.

De SR moet onpartijdig promoten voor de medezeggenschap in de studentenraad. Echter, er

moet ook rekening gehouden worden met kleinere partijen met mogelijk één

vertegenwoordiger tegenover meerderheidspartijen. Wanneer er vanuit een partij met één

vertegenwoordiger gepromoot moet worden, is het niet mogelijk om dit te doen zonder

voorkeuren te uiten en dus niet uniform naar buiten te treden.

Iedereen zal dit artikel goed gaan lezen om hier volgende week over te gaan stemmen.
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Ambtelijk secretaris:

Wat er nu staat klopt.

Besluitenboek:

Dit is voor het laatst gepubliceerd in 2010. Het voorstel is om dit op de g-schijf te publiceren.

Echter, het is wel belangrijk dat het principe van besluitenboek blijft bestaan. Omdat

iedereen dit moet begrijpen, zal er een map op de g-schijf komen dat het besluitenboek heet.

Artikel 5.2 lid 10:

Het wordt niet aangepast. Het dagelijkse bestuur zal verantwoordelijk zijn.

Het lot bepaalt:

Er is onduidelijk over. Deze zit betekent dat er zal worden geloot. Het zal daarom zo blijven

staan.

Artikel 6.4, lid 2:

Er staat nu dat een persbericht rondgestuurd moet worden. Misschien moet het veranderd

worden naar ‘besproken’. We willen dat het wordt rondgestuurd en besproken.

Artikel 7.2

Het takenpakket voor de RvA moet nog opgesteld worden.

13. Jaarplan

De afgelopen tijd heeft iedereen met de verschillende commissies nagedacht over waar wij

ons dit jaar voor willen inzetten en hoe we dit willen bereiken en dit uitgewerkt in tabellen.

Iedereen heeft per commissie de speerpunten uitgewerkt en verwerkt in de tabellen. In de

bijlagen vind je alle uitgewerkte punten. Deze zullen we kort doornemen om te beslissen

welke punten we willen verwerken in het jaarplan en welke niet. Vervolgens zullen we de

tabellen omzetten in tekst. De eerste versie deadline is voor de PV van 20 september, de

tekst moet dus vóór 18 september 15:00u af zijn.

- Bijlage I: tabellen CoBA

Iedereen is het eens met communicatie, keuzevrijheid, honours, kwaliteit mentoren

PO, toetsen, mental health,

Er is twijfel over roostering, hoe haalbaar is dit? Indien te veel punten kan dit

worden geschrapt.

Twijfelpunten over punt toetsing: proctorio is een top topic nu voor de studenten,

dus eigenlijk moeten we er iets mee doen. Buiten proctorio om kan er heel veel aan
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toetsing gedaan worden.

Er wordt tegen gestemd over mastervoorlichting: dit wordt als te klein gezien, meer

een extra dossier. Er is wel vraag naar meer informatie over andere mogelijkheden

dan het lopen van co-schappen. Een idee is om wachttijd en mastervoorlichting

samen te voegen onder een ander kopje ‘na de bachelor.’

Communicatie: 2c moet eruit, het is te specifiek.

Keuzevrijheid; subonderwerp 2 (buitenland): eventueel overkoepelend kopje maken

met master

Keuzevrijheid; subonderwerp 3 (individueel keuzetraject): dit valt meer onder

‘student is geen nummer’

Keuzevrijheid; minor in wachttijd: kunnen wij niet veel mee, is landelijk geregeld,

maar over de mogelijkheid tot het doen van een minor wordt gecommuniceerd in

het kopje ‘na de bachelor.’

Honours wordt een subkop van keuzevrijheid.

- Bijlage II: tabellen CoMI

Iedereen is het eens met Master MI-X, communicatie, participatie, masterkeuzes,

integratie faculteit geneeskunde, health incubator, CSW/CDW.

- Bijlage III: tabellen CoMa

Iedereen is het eens met COVID, SAS, internationalisering, Curius+, kwaliteit coschap

locaties, nieuwe master, aangepaste pakketten, mental health, goede zorg.

De tabel over procedure discriminatie melden komt onder mental health.

COVID; herstel naar situatie pre-COVID: hier zijn we het nog niet helemaal over eens.

Het moet verwoord worden en er moet een vergaderstuk over komen. Roos gaat dit

doen.

Aangepaste studenten: past misschien meer bij ‘student is geen nummer’

- Bijlage IV: tabellen Algemeen

Iedereen is voor duurzaamheid, student is geen nummer, brug voor studenten en

onderzoek/werkgevers, transparantie,

Er is twijfel over Epsteinbar in het jaarplan.

Voor: het is een goede kant voor studenten om te socializen post-corona. Het speelt
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veel onder studenten. Je helpt de Epsteinbar ermee als je er een groot punt van

maakt. Het vormt een kern voor de faculteit. Belangrijk voor mentale gezondheid.

Partijraad hangt af van de Epsteinbar (=MFAS) voor het vullen van een raad. Je maakt

direct een statement wanneer je dit in je jaarplan zet.

Tegenargument: Epsteinbar voor mentale gezondheid is te klein bedacht. Meer een

punt voor een MSV om hiervoor in te zetten, niet voor een SR.

Epsteinbar komt niet in het jaarplan.

Er mist nog een punt, namelijk optimale leeromgeving. Dat houdt de waarborging

van voldoende studieplekken etc. in. Tosca gaat het punt van de optimale

leeromgeving uitwerken.

Alles gaat uitgeschreven worden, hierna gaat er gekeken worden wat er

samengevoegd kan worden. Als je naam in de tabel staat, schrijf jij de tabel uit.

14. TAQT trainingen

Elk jaar ontvangt de Facultaire Studentenraad geld van de Centrale Studentenraad voor het

volgen van trainingen.

Dit jaar hebben we budget gekregen voor drie TAQT trainingen (bureau die de trainingen

geeft). Het is aan ons om te kiezen welke trainingen we willen volgen. Vervolgens moeten we

data plannen voor deze trainingen.

We hebben de keuze uit de volgende trainingen:

- Belbin teamrollentraining (deze hebben we  al in het inwerkweekend gevolgd)

- Effectief vergaderen (deze hebben we al in het inwerkweekend gevolgd)

- Vaagheidszone (overlegvergadering, advies begin van het jaar)

- OER masterclass (later in het jaar)

Ook kunnen we kiezen voor andere trainingen die op de website (Trainingen)  genoemd

worden.

De trainingen waar we nu op zijn gekomen zijn de WHW, de OER en de vaagheidszone.

De periode waarin we deze periode willen volgen is belangrijk. De OER volg je idealiter in
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oktober. Vaagheidszone en WHW zal in november gevolgd worden.

Stan maakt datumprikkers voor de trainingen.

15. Nieuwe penningmeester

Onze huidige penningmeester (Laura) heeft aangegeven dat het zij het fijn zou vinden als

iemand het stokje van haar over neemt. Dat betekent dat we in deze PV gaan proberen om

een nieuwe penningmeester te kiezen.

De nieuwe penningmeester zal een gesprek inplannen met Sophie voor de overdracht.

De taken van de penningmeester houden in het maken van de begroting, inschatten

mogelijkheden congressen, aan het eind van het jaar realisatie maken en dit met Albert Kok

bespreken. Verder mee met Sophie bij het inleveren van de realisatie bij Albert Kok om

kennis te maken. Er zijn geen harde deadlines die stress opleveren, het is moeilijk om een

indicatie te geven voor hoeveelheid uren, omdat er weken waren waarin ze er niet mee bezig

was.

Aniek zal de taak als penningmeester deze week op zich nemen. Jarno en Dita gaan

nadenken over de mogelijkheid tot penningmeester. Zij zullen dit laten weten, daarna zal er

via de vergadering over gestemd worden.

16. Kamer opruimdag

De SR kamer is op het moment nog redelijk rommelig, bovendien is de opstelling van de

bureau’s en banken misschien nog niet zoals wij dat komend jaar willen hebben.

Er moet een datum geprikt worden, waarop een redelijk aantal mensen aanwezig kan zijn

voor het opruimen en herinrichten van de kamer.

Stan zal een datumprikker maken.

Dita maakt de to do lijst voor de kamer opruimdag.

Tosca maakt de indeling van de kamer.

17. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

18. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Mensen willen mogelijk niet naar lessen komen in verband met COVID.

Ieder OTgen moet er een update komen over de wachttijd
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19. Rondvraag

Tosca - Er zijn werkzaamheden in week 38, welke dag willen we echt geen
werkzaamheden? Ons lijkt maandag het beste

- Wanneer is iedereen jarig? Dan zet ik dat in de agenda → iedereen appt
Tosca met verjaardag.

- Wie van de CoMa wil voor Hotze contactpersoon zijn? → Dita
- Ik ben officieel benoemd tot lid van de Universitaire Commissie

Onderwijs.

Tobia

Tim

Stan - Kan iedereen een voorstel stukje schrijven voor op de site. → iedereen
schrijft een stukje; deadline is over twee weken, details worden
gestuurd. Dit doet Stan.

- Oude DB weet niet hoe betaling voor Neeltje eenmalig geregeld moet
worden. → Aniek gaat dit regelen.

- Margot Bary mailen als betaling niet in orde is. Roos gaat controleren
hoe het zit met UvA geld. Tosca gaat Albert over geld vanuit de UvA.
Iedereen moet individueel zijn beurs aanvragen voor 1 november en
Tosca stuurt hiervoor een link.

- Is er al antwoord van Albert Kok over of Stan geld krijgt? → Ja, er is
antwoord, Stan krijgt geld.

Roos - Er is nu bij “updates” nog geen kolom of dit wel/niet in een PR-post op
de socials moet. Kan dit vanaf aankomende PV wel? → is aangepast in
template.

- Weekend van 28 januari kan tot nu tot iedereen (zeven pers) op
weekend weg, kan de rest ook? → iedereen kan!

Laura

Jarno

Dita - Hebben wij toegang tot de SR server en oude drives? → is gevraagd aan
Sarah.

- Jarno, Laura en Tosca, kunnen jullie nog deelnemen aan de WBW? →
komt goed.

Dafne

Anne - Het plan is dat ik vanaf juni op reis ga
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- Wie gaat de datumprikker maken voor de foto? → Dafne gaat dit doen.

Aniek - Wie gaat het schoonmaakrooster maken? → Aniek
- Hoe zit het met de sollicitaties voor het OC-lid? → De deadline voor het

aanmelden is 24 september,  gaat binnenkort op de sociale media.
- Heeft Wouter zijn opvolger al uitgenodigd voor de

stuurgroepvergadering (stond in notulen 30-08-2021)? → was al
gebeurd.

- CoMI update krijgen jullie volgende week, heb boekje niet bij me met
mijn aantekeningen

- Eerste tabel is puur voor mededelingen die de PV beïnvloeden

20. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

21. Nieuwe agendapunten

- Jaarplan
- Werkafspraken
- Adviesaanvraag opleidingsdirecteur
- Adviesaanvraag decaan
- RvA
- Huishoudelijk reglement

22. Nieuwe actielijst
1.

2.
3.

Aniek gaat de brief  verlengde benoeming opleidingsdirecteur ad interim
aanpassen
gaat de eenmalige betaling voor Neeltje regelen
gaat het schoonmaakrooster maken

1.
2.
3.

Stan gaat een datumprikker maken voor de trainingen
gaat een datumprikker maken voor de kamer opruimdag
gaat details/deadlines sturen voor bijdragen op de site

1.
2.
3.
4.
5.

Tosca gaat naambordjes via careCONTROL verzorgen
gaat het jaarplan punt over optimale leeromgeving uitwerken
gaat een indeling maken voor de kamer
gaat Albert Kok mailen over financiële bijdragen vanuit de UvA
gaat een link sturen naar iedereen voor aanvraag beurs UvA

Tim

Laura
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6. Jarno gaat nadenken over functie penningmeester

Tobia

7.
8.

Dita gaat nadenken over functie penningmeester
gaat een to-do lijst maken voor de kamer opruimdag

9.

10.

Roos gaat een vergader- en jaarplan stuk schrijven over terug naar
pre-COVID studeren
gaat details/deadlines UvA beurzen controleren en communiceren

11.
12.
13.

Dafne gaat de mogelijkheden/kleuren voor een hoodie uitzoeken
gaat een fotograaf regelen
gaat een datumprikker maken voor het fotomoment

14. DB gaat hun handtekening omzetten in PDF

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Iedereen die enthousiast is: gaat idee voor een fotolocatie bedenken
gaat de wet- en regelgeving over het HR lezen
gaat artikel over nevenactiviteiten lezen en een mening over
vormen
gaat de jaarplan stukken uitschrijven
gaat Tosca appen met zijn/haar verjaardag
gaat een bijdrage schrijven voor op de website
gaat zijn/haar beurs aanvragen bij UvA (deadline 1 november)

23. Einde vergadering
Aniek sluit de vergadering om 22.13 uur.
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