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Voorzitter Jessica Bakker 
Aanwezig Jessica Bakker, Noa Kluiters, Koen Oostinga, Daan Jellema, Jasmijn Hoevers, 
Damian Piersma, Robin Wacanno, Liang Telkamp 
Afwezig  Manish Jhinkoe-Rai 
Notulist  Myrthe Zwart 
Gast   Esmee van Brandenburg, Winson Ooi 

 
 

1. Opening 
Voorzitter Jessica opent de vergadering om 18:05. 

 
2. Notulen & Actielijst 

De notulen van afgelopen vergadering zijn aangenomen 
 
(PV-220125-03) Actie Robin - Regel dat Sophie een vertrouwelijkheidsdocument ondertekent 
Robin: Ja 
(PV-220125-06) Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is 
Koen: Nog niet gebeurd. 
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona 
Jessica: Mee bezig, wordt deze week geëvalueerd 
(PV-220201-03) Actie Jessica en Daan - Maak verkort document tactieken en deel dit met de rest 
Jessica: Gebeurd 
(PV-220201-08) Actie Taakgroep Opnemen hoorcolleges - Stuur de data door naar de FSR Bèta 
VU 
Koen: Gebeurd 
(PV-220208-02) Actie Robin - Vraag aan Kees of raadsassistenten mee mogen stemmen over het 
aannemen van nieuwe raadsassistenten. 
Robin: Ik heb een vage reactie ontvangen, de samenvatting is eigenlijk niet, maar we kunnen 
doen alsof. 
Daan: Waarschijnlijk maakt het voor de resultaten toch niet uit. 
Robin: We hoeven er niet heel veel waarde aan te hechten. 
Koen: Wat ik eruit haalde is dat het niet mag, maar dat je kan doen alsof ze niet meestemmen, 
maar eromheen kan werken. 
Robin: Er mag geen besluit van hun mening afhangen. 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
Jessica: Moet nog gebeuren. 
(PV-220215-02) Actie Jessica - Communiceer naar Sophie dat wij geen motivatiebrief schrijven 
maar een korte motivatie speech houden bij de PV voor de inwerktaakgroep. 
Jessica: Gedaan 
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(PV-220215-03) Actie Geïnteresseerden taakgroep inwerken - Laat voor vrijdag weten of je 
geïnteresseerd bent in de Telegram chat. 
Jessica: Is gebeurd. 
(PV-220215-04) Actie Jessica - Benader mensen of ze  een rijbewijs hebben. 
Jessica: Ja gedaan. 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  

Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

3. Post 
In 

Robin: 

- CSR: enquête digitalisering, moet onder studenten verspreid worden 

- Reactie Kees op de vraag over het meestemmen raadsassistenten 

- Uitnodiging beta broertjes weekend, in principe mag iedereen mee en hij is gedeeld. 

 

Daan: Misschien handig om te weten dat de datum 18 - 20 maart is voor BBW. 

Robin: De betaling moet voor 28 februari binnen zijn. 

Noa: Is het duidelijk waar het is? 

Jessica/Koen: Nog niet. 

Daan: Noa jij wil een dagje langskomen, misschien moeten we met die reden de vraag stellen. 

Koen: Oude locatie NSA. 

Jessica: Dat is in Limburg vlakbij de Duitse grens. 

 

Uit 

 
4. Mededelingen 

Jessica: Manish is afwezig en heeft Daan gemachtigd. We hebben weer twee gasten, de mogelijk 
raadsassistenten. Parcival komt later. 
Daan: Er is een stukje informatie wat we nog nodig hebben voor het aanstellen van de 
raadsassistenten, van zowel Winson als Esmee. Hoeveel tijd denken jullie per week aan de raad 
te kunnen besteden? 
Jessica: We bespreken het bij het punt aanstellen raadsassistent, er is daar nog ruimte voor 
vragen. 
Noa: Mits ze worden ingestemd mogen ze dan daarna blijven bij een vertrouwelijk stuk? 
Jessica: Als ze ingestemd zijn dan mogen ze daar bij aanwezig zijn. 
Liang: Ik moet eerder weg. 
Damian: Winson had het al doorgegeven, 6-8 uur en 10 uur in minder drukke weken. 
 

5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
Daan: Beste raad, 
 
Afgelopen vrijdag heeft de FPC besproken welke input vanuit de NJE omtrent faciliteiten wij mee 
willen nemen naar het FO. Daarnaast hebben we het gehad over de voortgang van de 
raadskleding, als het goed is komt deze binnenkort eindelijk binnen. De vertraging heeft wel als 
voordeel dat wij onze nieuwe raadsassistenten mee hebben kunnen nemen in de bestelling. 
Daarnaast wordt er gekeken naar de procedure omtrent fysieke toegankelijkheid aangezien 
het DT, de UvA website en UvA medewerkers hier elkaar tegenspreken. 
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Een aantal belangrijke punten: 
- Deze week zal de eerste post voor de werving geplaatst worden. 
- De collegepraatjes worden voorbereid. 
- Er heeft een herverdeling van onze dossiers plaatsgevonden. 
 
Damian: Beste raad, 
 
De vergadering van de COO afgelopen donderdag is rustig verlopen. Tijdens de vergadering is 
het IO nabesproken binnen de commissie, is er gesproken over Science & Design en kort 
gesproken over de nieuwe OD MSc Biological Sciences. 
 
Een aantal belangrijke punten: 

- Het p.v.a. n.a.v. S&D is besproken na het gesprek met Lex en Kees; 
- Er is gesproken over het gesprek met Leen Torenvliet en Robbert Spreeuw van de OR; 
- De uitnodiging voor het aankomende FOC is verstuurd. 

 
Jessica: Beste raad, 
 
Afgelopen week heeft CFO het IO nabesproken. Hierbij kwam naar boven dat wij minder hoeven 
te doen voor de evaluatie van de kwaliteitsgelden. Ook hebben we de communicatie omtrent de 
storm besproken. Daarnaast wordt het gesprek met TLC voorbereid. 
 
Belangrijke punten zijn: 
 

- De aanpassingen van de OER-A komen in verschillende delen langs de PV. 
- Het dossier Flexstuderen is overgeplaatst naar COO. 
- Nieuwe ideeën over het BSA worden in een werkgroep op centraal niveau besproken. 

 
Manish: Deze week heeft de CSR gesproken over de bijdrage van de Chinese Universiteit in het 
onderzoekscentrum CCHRR aan de VU, waar de UvA ook vakken aanbiedt voor haar studenten. 
Tevens is er gesproken over de procedure m.b.t. de Rector Magnificus en de bijdrage die de CSR 
daarin heeft. 
 
Robin: Het DB heeft afgelopen vergadering voor het eerst in de nieuwe samenstelling vergaderd. 
We hebben hier voornamelijk de nieuwe taakverdeling besproken. Ook het incident met de 
koffiecorner (waar studenten die geen drankje hadden besteld werden weggestuurd) 
besproken. We hebben als DB het IO nabesproken. Als laatste hebben we het ook over het 
evaluatieweekend en Science and Design gehad. 
 

6. Vaststellen agenda
1. Opening 
2. Notulen en Actielijst 
3. Post in/uit 
4. Mededelingen 
5. Updates commissies, taakgroepen, DB en CSR 
6. Vaststellen agenda 
7. Aanpassingen OER-A 
8. Aanstellen raadsassistent [VERTROUWELIJK] 
9. Activiteit evaluatieweekend [VERTROUWELIJK] 
10. Raadskleding 
11. Inwerktaakgroep samenstellen 



 Facultaire 
Studentenraad 

                                                                                                     studentenraad.nl/fnwi  ~  fnwi@studentenraad.nl 
 
 

Pagina 4 / 9 

12. W.v.t.t.k.  
13. Wat gaat er naar de CSR? 
14. Evaluatie Stukken 
15. Evaluatie PV 
16. Rondvraag 
17. Actielijst 
18. Punten volgende agenda 
19. Sluiting  

 
Daan: Ik wil graag het puntje raadskleding toevoegen. 
Jessica: Zullen we het na activiteit evaluatieweekend doen? 
 
De agenda is vastgesteld 
 

7. Aanpassingen OER-A 
Is het stuk duidelijk? 
Mist er informatie? 
Klopt de informatie? 
Discussie: Terugkoppeling vakevaluatie  
In de OER-A? 
Daan: Dit is wat mij betreft een goed idee, maar de OC’s waren vorig jaar niet enthousiast en het 
DT vond het een OC ding. Ik vind het goed, maar denk dat we er geen prioriteit van moeten 
maken. 
Robin: Vanuit discussies met OC’s kwam naar voren dat de OD het meest dwars ligt. De OC’s 
gaven aan dat het per vak geregeld moet worden, maar dat is prima. De OD’s lagen vooral dwars. 
 
Een gezamenlijk advies met de OC’s schrijven? 
Jessica: Wij schrijven een advies, de OC’s ondertekenen dit vervolgens. Wat vindt iedereen 
hiervan? Mensen vinden het een goed idee. 
Noa: Weet je zeker dat OC’s het er mee eens zijn? 
Jessica: Eerder vonden de meeste OC’s het een goed idee, we gaan het nog bij FOC bespreken. 
Robin: Het idee zelf vinden ze goed. De specifieke implementatie hebben ze nog problemen mee. 
Maar het algemeen delen van resultaten waren ze mee eens. 
 
Andere stappen om te zetten? 
Jessica: Het lijkt mij een goed idee om een advies te schrijven. Zijn er nog andere stappen? 
Noa: Heb je al een format voor de terugkoppeling? 
Jessica: Iedere opleiding wil dit anders doen per vak, dus we willen niet een vaste manier er aan 
koppelen. We willen meer zeggen dat het op een manier moet, zolang het maar teruggekoppeld 
wordt. 
Noa: Komt er nog een deadline bij? 
Robin: Terugkoppelen gaat ook over mensen die het zelf invullen, maar belangrijker is misschien 
ook wel voor studenten van het jaar erna. Dan is er niet een specifieke deadline behalve voor het 
jaar erna het vak start. Mensen die het vak hebben gevolgd maakt het niet heel veel uit, je bent al 
klaar. 
Noa: Stel je voor er waren veel klachten en mensen zien het pas het jaar erna. Hoeveel interesse 
hebben mensen om er dan nog wat van te zeggen. 
Robin: De OC’s kijken er sowieso naar, dus daar wordt specifiek al naar gekeken. 
Daan: Vorig jaar hebben we een heel voorstel gedaan om het toe te voegen met een specifiek 
format, dat is er niet gekomen. Dit is een manier om het er wel in te krijgen. 
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Robin: Dat ging ook vooral om de OER-B maar iedere OD was het er niet mee eens. Nu doen we 
het gewoon van boven en kunnen ze zelf kijken wat ze ermee doen. 
 
Discussie: Vragen moment voor herkansingen  
Een vragen moment voor herkansingen? 
Noa: Ik heb heel vaak dat je een tentamen hebt en dan de dag erna een herkansing. Dan is dit een 
probleem. 
Jessica: Dat mag niet. 
Noa: Nee wacht, ik bedoel het anders. Je hebt tentamen van een vak en dan twee dagen later is 
de herkansing van het blok daarvoor, dan is er geen ruimte echt voor een vragen moment. 
Daan: Het is een uurtje van je tijd, dan kun je er toch wel heen. En anders ga je niet heen, het is je 
eigen keuze. 
Robin: Het gaat ons erom dat het er algemeen is. Dat er een vorm van ondersteuning na het 
tentamen is voor de herkansing. Mailen kan ook, dat is ook een vorm van ondersteuning. 
Misschien beter om het te formuleren als ondersteuning, niet per se vragenuur want dat is al een 
invulling. 
 
Eerst mikken op de eerstejaars of op alle vakken? 
Jessica: Op het IO heeft Lex aangegeven om te beginnen bij eerstejaarsvakken. 
Daan: Hij zij dat het zeker voor eerstejaars voor het halen BSA een goed idee was, maar ik kreeg 
niet de indruk dat hij het voor de rest niet nuttig vond. Als we het in de OER-A zetten dan is dat 
raar voor alleen eerstejaars, eruit halen wordt dan erg moeilijk als je het voor alle jaren wil gaan 
toepassen. 
Robin: Ik ben het er mee eens dat we het het liefst voor alle jaarlagen doen. Kees en Lex zaten 
veel te veel met hun hoofd in dat vragenuur, het kan veel breder en dan is het makkelijker bij 
alle jaren. Als het DT moeilijk doet dan kunnen we het wel als pilot bij de eerstejaars doen en 
dan als het bevalt bij iedereen. Iets is beter dan niets. 
Daan: Pilot starten is een goed. Voor de tactiek is het nuttig om mee te nemen dat het geen 
vragenuur is maar een invulling van ondersteuning. 
Noa: Hoe snel zou het naar andere jaren gaan. Het lijkt mij een beetje raar om het alleen bij 
eerstejaars aan te bieden 
Jessica: Een pilot zouden we eenjarig kunnen doen. Het liefst willen we alle jaren in een keer 
doen. 
Noa: Kan je niet gewoon groot mikken? 
Jasmijn: Het goed nu om het aanpassen in de OER-A, je kunt niet halverwege zeggen dat het voor 
iedereen opeens geldt. 
 
In de OER-A? 
Jessica: Willen we ons hier heel hard voor maken, of willen we een toezegging van het DT. 
Koen: De discussie gaat niet om een vragen moment, maar ondersteuning en dat moet in de 
OER-A komen. Andere implementaties zijn beter haalbaar. 
 
Andere stappen zetten?  
Robin: Dit kwam ook in IO naar voren. Uiteindelijk wil je dit ook met docenten bespreken, dus 
goed om daar snel de dialoog te starten, dus hulp bij het DT vragen daarvoor. Als we het 
formuleren op een manier dat het heel logisch klinkt dan denk ik dat het voor hen makkelijker is 
om te zeggen ‘een manier van ondersteuning kan ik achter staan’. 
Jessica: Moeten we met de OR in gesprek gaan? Zijn dat de juiste mensen als eerste stap? 
Robin: De OR is een kleine groep. Ik zou liever met de OD’s hierover praten, die staan dichter bij 
het onderwijs. 
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Jessica: Lex had volgens mij aangegeven dat hij hierover een opzetje wilde om met zijn OD 
vergadering te bespreken. 
Daan: Het lijkt mij een goede tactiek om als eerste te praten met mensen die het met ons eens 
zijn en dan verder te bouwen. 
Robin: Dat kwam naar voren bij het OWIDO, maar ik vind het fijn om direct met ze te praten en 
Lex niet als tussenpersoon te hebben. Het is fijner om direct in discussie te kunnen gaan. Goed 
om bij het DT aan te dringen op een gesprek. 
Jessica: Misschien kunnen we als gastspreker bij het OWIDO aanwezig zijn. 
Daan: Voor het OWIDO, wil je dat voor het volgende BO al regelen? Wat is de tijdlijn? 
Robin: Belangrijkste is de tijdlijn voor de OER-A. Ons is nog niet gevraagd om onze wijzigingen 
door te sturen. Ik weet nog niet wat de tijdlijn daarvan is. De OC’s komen 11 maart bij elkaar en 
ik denk dat het goed is om rond die tijd met de docenten te praten. 
Jessica: Binnen de commissie bespreken om te vragen of we bij het eerstvolgende OWIDO te 
bespreken? 
Robin: Dan moeten we wel een plan hebben om te bespreken. 
 

8. Aanstellen raadsassistent [VERTROUWELIJK] 
 

9. Activiteit evaluatieweekend [VERTROUWELIJK] 
 

10. Raadskleding 
Daan: In het begin van het jaar heeft de raad zijn voorkeur voor raadskleding uitgesproken. 
Hierbij kwam naar voren dat wij als kledingstuk 1 vesten en truien wilden hebben en als 
kledingstuk 2 pakken wilden hebben. Vanwege moeilijkheden in de communicatie en de relatief 
lage prioriteit van dit dossier heeft het regelen van de raadskleding enige tijd stilgelegen. Dit 
heeft wel als voordeel gehad dat we geen raadskleding hebben besteld voor mensen die 
onverwacht zijn vertrokken en in hun plaats voor de nieuwe raadsassistenten kunnen bestellen. 
De truien/vesten zijn besteld en worden binnenkort bezorgd bij Chris die deze naar het Science 
Park zal brengen. Winson en Esmee zijn ook meegenomen in plaats van de mensen die gestopt 
zijn. Hoewel het regelen van de pakken toen volledig bij de FPC is neergelegd willen wij toch nog 
graag voor twee zaken input hebben van jullie. Ten eerste voor alle dames: prefereren jullie een 
rok of een broek onder jullie pak? Een foto van beide opties wordt nu in de Telegram chat 
gestuurd. 
Jessica: We gaan peilen onder de vrouwen voor rok of broek. We peilen voor broek. 
 
Daan: Dan nu een vraag voor alle raadsleden: hebben jullie liever een pak in de kleur royal blue 
of in de kleur zwart? Als we kiezen voor blauw dan moeten we €14,- bijleggen, als we kiezen 
voor zwart dan moeten we €27,- bijleggen. Een foto van beide opties wordt nu in de Telegram 
chat gestuurd. 
Jasmijn: Komt er een mogelijkheid om te passen voor de maten? 
Daan: Je gaat er zelf heen en regelt het pak. Declareren moet anders dan normaal, maar dat komt 
wel. 
Damian: De royal blue heb ik beneden hangen voor als je hem wilt zien. 
Jessica: We gaan peilen over de kleur, we kiezen unaniem een kleur. We peilen overwegend 
zwart. Alleen Winson peilt voor royal blue. Winson vind jij zwart een erg groot probleem? 
Winson schudt nee 
Jessica: Er is dus voor een zwart pak gekozen. 
Robin: Kopen we een driedelig pak of alleen broek en jasje? 
Discussie met als conclusie dat het waarschijnlijk een broek en jasje wordt. 
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Daan: Dit gaat anders dan normaal met declareren omdat we een deel vergoed krijgen en niet 
alles. Dit komt ook nog in de mail te staan. Iedereen haalt zelf zijn pak, stuurt de bonnetje op en 
ik regel de declaratie en iedereen krijgt een deel terug. 
 

11. Inwerktaakgroep samenstellen 
Jessica: Hier zijn vorige week mensen voor naar voren gekomen. 
 
Is het stuk duidelijk? 
Missen er taken? 
Wie komen er in de taakgroep? 
Jessica: Vorige week is naar voren gekomen dat Daan, Jasmijn, Ik en Liang interesse hadden. 
Noa: Ik had aangegeven van misschien wel, dat hoeft niet meer. 
Jessica: Al deze mensen nog interesse? Nog andere mensen? 
 
Missen er stemvoorstellen? 
Klopt het stemvoorstel?  
Daan: Het idee was dat we niet per functie gaan instemmen, maar dat iedereen wel zegt wat ze 
willen doen en waarom tijdens de PV. 
Jessica: De korte motivatie, die was ik helemaal vergeten. We gaan op alfabetische volgorde van 
voornaam. Daan jij mag beginnen. 
Daan: Het lijkt mij best wel leuk om betrokken te zijn bij het inwerken. Ik heb 2 jaar ervaring dus 
weet wel hoe het werkt. Ik wil zorgen voor continuïteit en dat de kennis binnen de raad 
behouden blijft en dat dit in de inwerkmap komt. Dat bestand is 100 pagina’s en denk dat we dat 
moeten splitsen in een deel lezen en een deel naslag. 
Noa: De raadsassistenten zijn in één middag ingewerkt, hoezo zijn er zoveel pagina’s? 
Daan: De raadsleden hadden gemerkt dat inwerken best wel stroef was verlopen. In één dag 
inwerken kan, maar dan weet je niet alle ins en outs. Het hoeft niet weer een hele maand, maar 
normaal doe je het in een weekend. Er zijn een hoop dingen die we doen en kunnen doen en het 
naslagwerk zou gewoon super nuttig zijn. Om te voorkomen dat je het wiel opnieuw uit moet 
vinden is het handig, maar te lang is ook niet goed. 
Jessica: Raadsassistenten hadden mensen in de raad die ze konden helpen en een volledig 
nieuwe raad heeft dit niet. 
Robin: Een lang inwerktraject bij raadsassistenten is niet handig, je wil meteen aan de slag. Bij 
de raad is er meer tijd dus de tijd nemen is belangrijk. 
Jasmijn: Ik heb weinig voorbereid. Het lijkt mij leuk om hier naar te kijken en voornamelijk 
verantwoordelijk inwerkmap of inhoud inwerkmomenten. Ik heb weinig interesse in 
taakgroephoofd. 
Jessica: Ik wil graag dat de inwerkmoment beter verlopen dan vorig jaar. Veel kennis is 
verdwenen of later in het jaar pas uitgevonden. Alles lijkt me interessant dus algemeen lid of 
taakgroephoofd kan ook, maar denk dat ik daar niet heel veel tijd voor heb. 
Liang: Ik wil wel in een taakgroep zitten, dat heb ik nog niet gedaan. Het lijkt me Leuk om het 
hele inwerktraject mee te maken en ik heb er genoeg tijd voor. Ik heb niet zoveel ervaring, maar 
heb wel laatst nog inwerken gehad, dus die ervaring kan ik meenemen. Inhoud inwerkmoment 
of iets anders lijkt mij leuk. 
Robin: Ik heb vorig jaar ook deze taakgroep gedaan toen was ik ook hoofd. Mijn excuses ook 
voor inwerken vorig jaar, maar toen is er weinig gedaan door de taakgroep. Voorkeur voor een 
taak heb ik niet echt. Vorig jaar heb ik alle dingen wel een beetje gedaan dus ik ben multi 
inzetbaar. Hoofd wordt het denk ik niet qua tijd. Vorig jaar deed ik het omdat niemand het wilde 
en dat was niet handig. Inwerkmap is mijn eerste voorkeur, maar daar is redelijk interesse in, 
maar ik kijk wel wat er over blijft. 
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Stemvoorstel 1: De FSR FNWI 21/22 richt de inwerktaakgroep op met Daan, Jasmijn, 
Jessica, Liang en Robin als leden.  
Peiling: Positief (5 maal) 
Stemming: 6 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouden 
 
Noa: Wordt er binnen de taakgroep besproken wie Esmee en Winson gaat inwerken? 
Jessica: Dat wordt meegenomen. 
Koen: Ik ben bereid te ondersteunen, maar ga niet actief iets ondernemen. Voel je vrij om iets te 
vragen. 
Robin: Het kan zijn dat we mensen nodig hebben voor het geven van presentaties. 
Koen: Prima. 
 

12. W.v.t.t.k. 
- 
 

13. Wat gaat er naar de CSR? 
Jessica: Manish is er nu al, verder niets. 
 

14. Evaluatie stukken 
Jessica: Er zitten mogelijk een paar kleine foutjes in want ik heb ze gehaast geschreven. 4 
stukken is een beetje een hoop voor 2 dagen. 
 

15. Evaluatie PV 
Jessica: Ik vond het leuk dat Winson en Esmee er bij waren, ik hoop jullie vaker te zien. 
Koen: Dat mag hopelijk wel want jullie zijn nu raadsassistenten. 
 

16. Rondvraag 
Robin: Er is blijkbaar een gijzeling hier in Amsterdam. 
Daan: Voor Winson en Esmee, ik heb jullie nummer en ga jullie een berichtje sturen over 
Telegram en email. Bijvoorbeeld hoe je de email moet aanmaken. Let op je app. 
Jessica: Denk allemaal alvast aan punten voor het BO, er komt weer een AO aan en in de 
maandagmail is ook het tactiek document gestuurd. De commissie hoofden zullen er verder over 
communiceren. 
Daan: Komt er een mailtje? 
Jessica: Dit gaat puur over tactiek gebruiken, de rest komt wel bij AO. 
 

17. Actielijst 
(PV-220125-06) Actie taakgroep opnemen hoorcolleges - Evalueer bij vakken die opnemen al 
permanent inzetten wat de ontwikkeling van student engagement daarin is 
(PV-220201-02) Actie Jasmijn en Jessica - Schrijf 2 ongevraagde advies met betrekking tot de 
roadmap corona 
(PV-220215-01) Actie CFO - Stuur een ongevraagd advies m.b.t. evaluatie kwaliteitsafspraken 
naar het DT. 
(PV-220222-01) Actie Koen - Zoek uit waar het BBW is. 
(PV-220222-02) Actie Jessica - Maak een Doodle voor het inwerken van de raadsassistenten. 
(PV-220222-03) Actie Robin - Regel administratieve zaken raadsassistenten. 
(PV-220222-04) Actie Jessica - Boek lasergamen voor op het evaluatieweekend. 
(PV-220222-05) Actie Daan - Mail instructies raad pakken naar de raad. 
(PV-220222-06) Actie Robin - Regel administratieve zaken inwerktaakgroep. 
(PV-220222-07) Actie Jessica - Plan eerste vergadering inwerktaakgroep. 
Pro Memorie-01 Taakgroep archivering - Plan een eerste vergadering  
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Pro Memorie-02 Taakgroep archivering - Maak inventarisering van de taken  
Pro Memorie-03 Taakgroep inwerken - Verwerk de stemmingsprocedure in de inwerkmap 
 

18. Punten volgende agenda 
Jessica: Volgende komt het besluitvormende stuk over de OER-A en vanuit de FPC een stuk over 
de actie voor de werving. 
Robin: Er komt een OD weer langs. Daar hebben we aanstaande vrijdag een gesprek mee. 
 

19. Sluiting 
Voorzitter Jessica sluit de vergadering om 19:36. 


