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Notulen plenaire vergadering facultaire studentenraad
AMC, 16 oktober 2017
Aanwezige
raadsleden

Sofie ten Brink, Youri Broekhuizen, Milou van Goor, Janneke Hendriks, Nikki
Lemmers, Michelle Ruhe, Judith Scherpenisse, Kathelijn Verdeyen, Patrick Witvliet

Afwezig

Kimia Milani Sabzewar

Gast
Notulist

Bodine Schotsman

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Opening
Post in/uit
Doorlopen actielijst
Vaststellen notulen
Updates
Mededelingen & rondvraag
Vaststellen agenda
Nabespreking OTgen
Informatieverzoek rondom de OER
Doorlopen jaarplanpresentatie

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cadeau MFAS + recipiëren
WVTTK
Mededelingen & rondvraag
Nieuwe agendapunten
Evaluatie PV
Einde vergadering
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1. Opening
Kathelijn opent de vergadering om 18:32.
2. Persoonlijk
Dit punt is vertrouwelijk en wordt niet genotuleerd.
3. Post in/uit
- Op 1 november is de constitutieborrel van de raad van de Faculteit der
Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.
- De architect die collegezaal 1 heeft ontworpen gaat de houten latjes die achter de docent
hangen veranderen.
4. Doorlopen actielijst
- Nog niet iedereen heeft Kathelijn gemaild voor een koffie-afspraak.
- Janneke zou met Milou meekijken naar de cum laude regeling, maar na de vergadering met
het OTgen is niet meer nodig.
- Janneke heeft nog niet uitgezocht hoe het zit met de startdatum van de SPSS cursus.
- Sofie heeft de data uitgewerkt voor de deadlines van de nieuwsbrief.
- Kathelijn en Youri hebben gekeken naar de aanvragen voor de comeniusbeurs.
- Janneke heeft meegeholpen aan de lay-out van de jaarplanpresentatie.
- Het is niet mogelijk om de champagneglazen voor de jaarplanpresentatie te regelen via
Michelle’s ouders.
- Milou heeft een boodschappenlijstje gemaakt voor de jaarplanpresentatie.
- De factsheet van het jaarplan is bijna af. Kathelijn kijkt er samen met Youri nog even naar.
- Milou heeft thee gehaald voor de Mental Health Day.
5. Vaststellen notulen
De notulen van 9 oktober 2017 zijn besproken en vastgesteld.
6. Updates
De updates zijn kort besproken.
7. Mededelingen en rondvraag
- Thijs Boom kan helaas niet fotograferen tijdens de jaarplanpresentatie. Er is dus een nieuwe
fotograaf nodig. Kathelijn gaat haar zus vragen en iedereen denkt verder na over een
mogelijke fotograaf.
- Nikki kan misschien niet aanwezig zijn bij de PV van 23 oktober. Bij de PV van 6 november is
ze niet aanwezig.
- Janneke heeft de blazers opgehaald. Ze neemt ze woensdag mee, zodat iedereen hem bij de
jaarplanpresentatie kan aandoen.
- Janneke en Nikki geven aan dat ze geen mail hebben ontvangen over de Mental Health Day
die naar alle masterstudenten zou worden gestuurd. Kathelijn gaat Kimia vragen of ze dit
nog heeft gedaan.
- Er komt waarschijnlijk in de nieuwsbrief van de master dat de farmacologietoets in januari
gaat beginnen. Dit wordt verder besproken tijdens de CoMa vergadering.
8. Vaststellen agenda
Het agendapunt ‘Cadeau MFAS + recipiëren’ is toegevoegd aan de agenda.
9. Nabespreking OTgen
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De notulen van de vergadering met het OTgen van 11 oktober 2017 is door de SR
goedgekeurd.
- De vergadering met het OTgen van 11 oktober 2017 is besproken en geëvalueerd.
10. Informatieverzoek rondom de OER
De raad gaat op informele wijze meer informatie inwinnen over de redactionele wegvalling
van een bepaling in de OER, om zo meer duidelijkheid te krijgen.
11. Doorlopen Jaarplanpresentatie
De jaarplanpresentatie is doorlopen.
- Onze dresscode wordt smart casual. De mannen doen een jasje aan met spijkerbroek.
Iedereen doet zijn SR-blazer aan.
- De eerste rij wordt gereserveerd voor de RvB en de SR. Judith gaat ‘gereserveerd’
briefjes hiervoor printen.
- Janneke en Youri nemen de bankpas van de SR mee om boodschappen te doen voor
de hapjes.
12. Cadeau MFAS + recipiëren
Dit agendapunt is tijdens de vergadering besproken.
13. WVTTK
Er is niks ter tafel gekomen.
14. Mededelingen en rondvraag
- Michelle had Gabor Linthorst gemaild over de tentamens die op dit moment gepland staan
op de zaterdag. Hij heeft erg zijn best gedaan deze tentamens te verplaatsen, maar helaas is
hier niks aan te doen. Het wordt namelijk door de UvA centraal geregeld, dus ook voor
volgend jaar kan er volgens Linthorst niks aan worden gedaan.
- Sofie heeft de deadlines van de Emphasis ontvangen. De eerstvolgende deadline is al vrij
binnenkort. Sofie gaat eerst zelf even kijken of ze iets kan bedenken en het eventueel nog
uitbesteden.
15. Actielijst
Wie?
Wat?
Iedereen
Mailt Kathelijn voor een koffie-afspraak
Janneke
Zoekt uit hoe het ervoor staat met de startdatum
van de SPSS cursus
Kathelijn + iedereen
Denkt na over een fotograaf voor de
jaarplanpresentatie. Kathelijn vraagt haar zus.
Kathelijn
Vraagt aan Kimia of ze weet of de
masterstudenten over Mental Health Day zijn
gemaild
Judith
Print ‘gereserveerd’ briefjes
-

16. Nieuwe agendapunten
Er zijn geen nieuwe agendapunten aangedragen.
17. Evaluatie PV
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Veel masterleden redden de starttijd van de PV om 18:30u niet. De begintijd van de PV
wordt daarom verplaatst naar 18:45u (met uitzondering van de data waarop de PV al
gepland stond om 19:00u). De juiste tijden worden door Kimia in de studentenraadagenda
gezet.
18. Einde vergadering
Kathelijn sluit de vergadering om 20:41.
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