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

Scheeres, Emre Yüksel,  Catherine van Es, Jorien Reestman, Julia Verheul 5 

Afwezig: Alessandro Farris en Sacha van  Ligten. 6 
Gasten:  7 

Notulist: Nina Visser 8 

Agenda 9 

1. Opening en vaststellen agenda  10 

Hannah opent de vergadering om 17:50 11 

2. Vaststellen notulen  12 

Er zijn geen aanmerkingen op de notulen. 13 

3. Binnengekomen post 14 

 15 

4. Mededelingen 16 

- Hannah vertelt over haar voorzittersoverleg met Dymph. Het ging vooral over rapport 17 

versterking medezeggenschap. Ook was Dymph benieuwd naar oplossingen vanuit de 18 

FSR-en. Dymph gaf aan dat ze bij alle decanen gaat benadrukken dat ze hun FSR 19 

moeten betrekken bij het beleid in een vroeg stadium. Ook zal ze de decanen vragen 20 

een organogram te maken. Daarnaast was Dymph geïnteresseerd in de samenwerking 21 

met de OR-en. Dymph heeft haar visie gegeven op het ideale bestuur en dat leek kort. 22 

Uit het gesprek bleek ook dat de FSR instemmingsrecht heeft op de voorinvesteringen 23 

en daar heeft het bestuur nu niets over gezegd. Dymph zal hier achteraan gaan. Hannah 24 

hoorde ook dat de uitkomst van het onderzoek van D&D in een referendum voorgelegd 25 

zal worden. Ook kwam het idee naar boven van een FSR Blackboardpagina, waar 26 

iedereen automatisch wordt ingeschreven. 27 

- Hannah wijst op een nieuw studentenstatuut waarin staat dat mensen met een 28 

functiebeperking zich niet steeds opnieuw hoeven aan te melden. 29 

 30 
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 31 

5. WC-krant 32 

Hannah geeft aan dat er een nieuwe WC-krant moet worden gemaakt. Sacha wil graag deze 33 

week de stukjes maken en volgende week na de vergadering de nieuwe kranten ophangen. 34 

Hannah noemt de functiebeperkingen, Lodewijk zal dit op zich nemen. Hannah wil ook de 35 

nieuwe decaan aankondigen. Julia wil de studentenraadverkiezingen groot bovenaan. Jorien 36 

komt met het idee om Alessandro’s diversiteitsbezigheden erin te zetten. Mathijs wil graag 37 

Banksy ook noemen, Hannah neemt dat op zich.  38 

 39 

Sacha had het volgende lijstje: 40 

- Maandelijks weetje 41 

- Iets actueels 42 

- Ook iets in de krant? 43 

- OER, Sacha neemt dit op zich. 44 

- Blended Learning. Emre zal dit op zich nemen. 45 

 46 

Hannah heeft een verdeling rondgestuurd. Let op: er mag niks in over de OER wat nog niet is 47 

vastgesteld. 48 

 49 

AP 160425-01 Iedereen stuurt voor vrijdagavond de WC-krant stukjes naar Emre. 50 

6. Inwerkweekend 51 

Julia geeft aan dat Alessandro hele luxe huizen heeft gevonden. Julia heeft naar simpelere 52 

huizen gezocht. Julia zal samen met Alessandro een voorstel doen. Het enige probleem is dat de 53 

meeste huizen voor 16 personen zijn. Julia en Alessandro zullen dus vragen of er luchtbedden 54 

mee mogen. 55 

 56 

Hannah en Lucas inwerkdocument. Het idee is dat elke dossierhouder zijn dossier even 57 

presenteert op het weekend. Ook zal er een lijst komen met alle belangrijke mensen op de 58 

faculteit. Daarnaast wil Julia nog een keer eten met z’n allen.  59 

 60 

Julia vindt de manier waarop voorzitter en vicevoorzitter worden gekozen moeilijk. Julia wil het 61 

graag na het inwerkweekend en Hannah wil het graag voor het inwerkweekend. Lodewijk stelt 62 

voor om het stemmen na de eerste dag te doen. Julia wil voor het inwerkweekend dan wel al 63 

een keer gegeten hebben.  64 

 65 

12.   W.v.t.t.k. 66 

- Vragen André Nollkaemper. Julia heeft een aantal vragen opgesteld voor de GOV. Sacha en 67 

Hannah hebben ook een vraag aangeleverd. Julia wil de vragen breed houden en niet te 68 

specifiek ingaan op punten. Jorien is benieuwd naar hoe hij staat tegenover de conceptversie 69 

bezuinigingen. Ook is Jorien benieuwd of Nollkaemper open staat voor iedereen of dat hij wil 70 

selecteren aan de poort (doorstroommasters). Emre is benieuwd wat hij van 71 

interdisciplinariteit vindt. Mathijs is benieuwd naar hoe Nollkaemper de betrokkenheid van de 72 

medezeggenschap wil bevorderen.  73 
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13.   Rondvraag en sluiting 74 

Actiepunten 75 

AP 160202-02 Mathijs gaat achter de studieverenigingen aan i.v.m. de verhuizing. 76 

Hannah gaat de mensen stalken die Mathijs niet heeft kunnen bereiken.  77 

AP 160202-13 Mathijs zal tijdens zijn contact met de studieverenigingen het  78 

profileringsfonds ook meenemen. 79 

AP 160902-11 Op de volgende OV wordt gevraagd hoe het zit met de houdbaarheid van  80 

tentamencijfers. 81 

AP 160216-10 Hannah en Lucas werken aan het dossier overdracht. 82 

AP 160223-09 Lucas schrijft een interview en stuurt dit rond. Mathijs en Lodewijk maken  83 

een afspraak met Nollkaemper voor de volgende vergadering.  84 

AP 160329-03 Er wordt een Moot Court plan geschreven wanneer het nieuwe curriculum 85 

voorstel komt. 86 

AP 160329-04 Iedereen verzamelt zijn oude FSP aantekeningen en mailt dit door naar 87 

Hannah voor 8 april.  88 

AP 160329-08 Lucas en wellicht Mathijs zullen werken aan een advies over de 89 

werkgroepruimtes in de kelder. 90 

AP 160329-09 Lucas en wellicht Julia zullen samen met de OR aan een persbericht 91 

werken over de student-docent ratio.   92 

AP 160504-02 Hannah stelt deze week een overzichtsdocument OER reactie op. 93 

AP 160411-01 Lodewijk en Julia sturen het reglement naar Maarten den Heijer. 94 

AP 160411-02 Mathijs stelt de JB vragen op Facebook. 95 

AP 160511-05 Iedereen gaat naar de conferentie van de commissie D&D 29 april. 96 

AP 160419-01 Julia loopt langs van Wolferen om te regelen dat we wijnflessen als cadeau 97 

kunnen kopen. 98 

AP 160419-02 Nina regelt in overeenstemming met Alessandro een voorraad cadeaus 99 

voor de FSR. 100 

AP 160419-03 Iedereen kijkt voor zaterdagavond 23 april naar het OER-document. 101 

AP 160418-04 Nina zal in overeenstemming met Alessandro koekjes regelen voor de OV. 102 

AP 160419-05 Iedereen mailt dit weekend alle vragen aan Nolkaemper naar Julia en dan 103 

bundelt zij ze. 104 

AP 160419-06 Alessandro geeft het budget voor een huisje door aan Julia. 105 

AP 160419-07 Hannah regelt samen met Dirk bloemen voor Zieck. 106 

 107 

 108 

Pro Memorie 109 

 110 

AP 160216-08 Medezeggenschapsreglement en faculteitsreglement uitprinten voor  111 

inwerkweekend  112 

AP 160216-07 Iedereen leest het faculteitsreglement (studentenraad) voor volgende  113 

week. Er wordt dan gekeken waar de FSR nog aan kan werken. 114 

AP 160308-02 Alle dossierhouders starten een overdrachtsmap in de dropbox. 115 

AP 160315-02  Rapport Ideat gebruiken wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij het FSP. 116 

 117 
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