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 3 
Aanwezig:  Lodewijk van Eeden, Mathijs IJkhout, Hannah van Kolfschooten, Lucas Wolthuis Schee-4 

res, Julia Verheul, Catherine van Es en Mathijs IJkhout 5 

Afwezig: Emre Yüksel,  Sacha van Ligten, Alessandro Farris en Jorien Reestman 6 

Gasten: Laura Benner 7 

Notulist: Nina Visser. 8 

Agenda 9 

1. Opening en vaststellen agenda  10 

Julia opent de vergadering 18:40.  11 

2. Vaststellen notulen   12 

Niemand heeft aanmerkingen op de notulen opgestuurd.  13 

3. Binnengekomen post 14 

- Juridische bibliotheek heeft gevraagd of de FSR wil komen praten over de slechte NSE uit-15 

slagen. Hannah zal het mailtje met data doorsturen.   16 

- Datum examencommissie. De Examencommissie heeft de FSR uitgenodigd voor een ge-17 

sprek op 23 mei. Hannah gaat een andere datum proberen  18 

- De OR heeft een mail gestuurd over de GOV. Hannah zal de vergadering voorzitten. Han-19 

nah en Julia bespreken donderdag de agenda met Dirk. Lucas neemt 18 april plaats bij het 20 

agendaoverleg met Pieterbas en Joke.  21 

- Cees van der Wolf heeft een brief aan de CSR en de COR gestuurd waarin staat dat de 22 

werkgroepruimtes in de kelder toegestaan zijn en dat als de CSR nog ideeën heeft over de 23 

invulling van deze ruimtes ze contact op kunnen nemen. Hannah wil dit op G(O)V bespre-24 

ken.   25 

 26 

AP 160504-01 Hannah stuurt het mailtje van de JB door en dit komt volgende week op de 27 

agenda. 28 

4. Mededelingen 29 

- Bespreking lezing. 30 

- Rooster flyeren.  31 
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 19 20 21 

12-13 Mathijs, Sacha, 

Jorien, Emre 

Hannah, Lode-

wijk 

Hannah, Julia, Ales-

sandro 

Koffiepauze  Julia, Catherine, 

Lucas 

 

 32 

5. CSR update  33 

Lucas vertelt dat de CSR een advies gaat schrijven over de benoemingsprocedure, heel 34 

spannend en geheim maar heel veel boze mensen . Ook is de CSR bezig met de honours, we 35 

willen dat men ook in 4 jaar dat diploma kan halen. Zoals wij facultair als wilden dien in de OER 36 

maar wat niet mocht van centraal dus. Daarnaast wil de CSR een persbericht sturen over de 37 

macrodoelmatigheid van opleidingen, het ISO heeft daar namelijk iets over in de media gegooid 38 

waar wij niet achter staan.  39 

6. OER-voorstel 40 

Hannah geeft aan dat de OER voorstellen van de FSR niet zijn meegenomen door het be-41 

stuur. Hannah zorgt dat er voor volgende PV een overzichtsdocument is. 42 

 43 

AP 160504-02 Hannah stelt deze week een overzichtsdocument OER reactie op. 44 

AP 160504-03 Reactie vaststellen OER-voorstellen komt volgende week op de agenda. 45 

 46 

 47 

7. GV reglement 48 

In het hele document wordt gecontroleerd of de juiste term, Gezamenlijke Overleg Verga-49 

dering of Gezamenlijke Vergadering, is gebruikt.  50 

 51 

Julia loopt de gewijzigde artikelen door: 52 
- Art. 2 lid 1: 6 maanden wordt aan het eind van het raadsjaar door de zittende FSR en 53 

OR. 54 
- Art. 3 lid 2: kiest ad hoc uit zijn midden + op dezelfde wijze kan worden bepaald om 55 

een technisch voorzitter aan te stellen. 56 
- Art. 5 lid 3: tijdig wordt ten minste 10 werkdagen dagen voor een GV. 57 
- Art. 6 lid 2: bij onthouding van stemming moet de kiesdeler worden aangepast. 58 

Art. 6 lid 4: wordt geschrapt.  59 
- Art. 8 lid 2: gewijzigde formulering + afwijken kan alleen van de beslotenheid + 2/3e 60 

meerderheid. 61 

Art. 8 lid 4: de GV draagt er gezamenlijk met het bestuur zorg voor de notulen en ver-62 

gaderstukken openbaar te maken. 63 
- Art. 9: moet worden aangepast/up to date worden gemaakt.  64 
- Art. 11: wordt gewijzigd naar 4 keer per jaar. 65 
- Art. 15 lid 1: moet worden geprobeerd + overige personen bestuurlijk overleg, niet 66 

zijnde studentenassessoren.  67 
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- Art. 16: moet worden geprobeerd. 68 
- Art. 19: onvoorziene  omstandigheden weg + strijd moet schriftelijk onderbouwd wor-69 

den. 70 
- Art. 20 lid 3: minstens één keer per jaar en in januari.  71 
- Art. 22 lid 3: alleen als het wenselijk is werken in beslotenheid.  72 

 73 

Hannah wil dit op de GV en de GOV bespreken. Ook wil ze de student-docent ratio, ondergrond-74 

se werkgroepruimtes, reglement GV, FSP en vaststellen OER bespreken met de OR. Julia wil het 75 

op de GOV vooral hebben over beleid/hervormingen hebben.  76 

8. Inwerkweekend 77 

Julia stelt voor om 3/4 juni en 10/11 weekend. Er is daarna dan ook nog tijd om in te wer-78 

ken. Aan Sacha en Jorien is voorgesteld om het in Amsterdam te doen 3/4 juni. Als het het 79 

weekend van 10/11 juni wordt, is het sowieso in Amsterdam. Er zijn 5 stemmen voor 3/4 juni 80 

en 2 onthouding. Afhankelijk van de reactie van Sacha en Jorien zal het weekend in Amsterdam 81 

zijn of daarbuiten. Het wordt dus 3/4 juni. 82 

9. W.v.t.t.k. 83 
- Afwezigheid vergaderingen. Er zijn veel afhakers voor de vergaderingen. Het is handig 84 

als de mensen die afwezig zijn anderen machtigen en hun mening mailen over alle agendapun-85 

ten. Er kan geen rekening worden gehouden met de mensen die er niet zijn. Ook zal er niet 86 

steeds opnieuw worden uitgelegd waar het over gaat als mensen afwezig zijn geweest.  87 

AP 160405-04 Afwezigheid vergadering komt volgende week op de agenda. 88 

10. Rondvraag en sluiting 89 

Hannah sluit de vergadering om 20:58. 90 

Actiepunten 91 

AP 151130-06 Er zullen flyers worden gemaakt om uit te delen. De eerste editie met OER  92 

artikelen. 93 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 94 

AP 160202-06 HR G(O)V wordt op papier gezet voor de volgende GV. 95 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  96 

profileringsfonds ook meenemen. 97 

AP 160902-04 Hannah en Julia gaan een brief opstellen met de bezuinigende faculteiten. 98 

AP 160902-10 Sacha mailt du Perron over arbeidsrecht in inleiding in het privaatrecht. 99 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van  100 

tentamencijfers. 101 

AP 160216-02 Evaluatie studentassessoren komt op de agenda. 102 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 103 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken  104 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  105 

AP 160301-05 Hannah mailt de CSR over de OC-leden. 106 

AP 160301-07 Het plan samenwerking studieverenigingen wordt verder uitgewerkt op  107 

papier. 108 

AP 160315-01 Mathijs stuurt de notulen van het studieverenigingenoverleg rond. 109 

AP 160315-04 Iedereen zet verwachtingen en wensen voor het inwerkweekend op  110 
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papier en het wordt volgende week weer besproken.  111 

AP 160329-01 G(O)V komt volgende week op de agenda. 112 

AP 160329-02 Iedereen stuurt stellingen op naar de CSR voor de partijen. 113 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 114 

voorstel komt. 115 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 116 

Hannah voor 8 april.  117 

AP 160329-05 PR plaatst een vraag over de studieadviseurs op Facebook. 118 

AP 160329-06 Jorien en Lodewijk schrijven voor de OV een advies over extra tijd. 119 

AP 160329-07 Catherine en Alessandro schrijven voor de OV een advies over online 120 

werkgroepantwoorden. 121 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de werk-122 

groepruimtes in de kelder. 123 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht wer-124 

ken over de student-docent ratio.   125 

AP 160329-10 Rooster flyeren komt volgende week op de agenda. 126 

AP 160504-01 Hannah stuurt het mailtje van de JB door en dit komt volgende week op de 127 

agenda. 128 

AP 160504-02 Hannah stelt deze week een overzichtsdocument OER reactie op. 129 

AP 160504-03 Reactie vaststellen OER-voorstellen komt volgende week op de agenda. 130 

AP 160405-04 Afwezigheid vergadering komt volgende week op de agenda. 131 

 132 

 133 

 134 

 135 

 136 

Pro Memorie 137 

 138 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  139 

inwerkweekend  140 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  141 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 142 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 143 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 144 


