Spikker - Sieverink, B. (CES)
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Beerend Gerats <b.g.a.gerats@student.utwente.nl>
zondag 13 maart 2016 14:06
Spikker - Sieverink, B. (CES)
Wolbers, J.J.H. (Jelle, Student B-CREA); Berg, R.T. van den (Ruben, Student B-CREA)
Re: OLC - CREEC Website

Dag Barbara,
Wij komen op dinsdag 12 april graag bij de OLC langs om onze ideeën te presenteren. Bedankt!
Met vriendelijke groet,
Beerend
> Op 8 mrt. 2016, om 12:29 heeft b.sieverink@utwente.nl het volgende geschreven:
>
> Beerend
>
> Zou je in april kunnen komen. De OLC vindt plaats op 12 april om 15.00 uur.
>
> Verneem graag van je.
>
> Groeten Barbara
>
>
>
> -----Original Message----> From: Beerend Gerats [mailto:b.g.a.gerats@student.utwente.nl]
> Sent: dinsdag 8 maart 2016 10:32
> To: Spikker - Sieverink, B. (CES) <b.sieverink@utwente.nl>
> Cc: Wolbers, J.J.H. (Jelle, Student B-CREA) <j.j.h.wolbers@student.utwente.nl>; Berg, R.T. van den
(Ruben, Student B-CREA) <r.t.vandenberg@student.utwente.nl>
> Subject: OLC - CREEC Website
>
> Beste Barbara,
>
> Vanuit het vak “Creative Explorations” van Creative Technology en de onderwijs-evaluatie commissie
(CREEC) ben ik, samen met Ruben en Jelle, bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website voor de
CREEC. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de website meerdere zaken rondom de CREEC-evaluaties
faciliteren voor zowel studenten als docenten.
>
> Omdat de OLC ook een van de belanghebbende partijen is omtrent de evaluaties van de CREEC,
zouden we graag onze plannen met de website binnen een OLC-vergadering willen toelichten. Graag
zouden we de OLC dan een aantal vragen stellen over onze ideeën. Is het mogelijk voor ons om bij de
aankomende (of die van een maand later) OLC-vergadering aan te sluiten?
>
> We horen het graag van u!
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Ruben van den Berg, Jelle Wolbers en Beerend Gerats
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OLC - CREEC Website

Beste Barbara,
Vanuit het vak “Creative Explorations” van Creative Technology en de onderwijs-evaluatie commissie
(CREEC) ben ik, samen met Ruben en Jelle, bezig met het ontwikkelen van een nieuwe website voor de
CREEC. Zoals het er nu naar uit ziet, zal de website meerdere zaken rondom de CREEC-evaluaties
faciliteren voor zowel studenten als docenten.
Omdat de OLC ook een van de belanghebbende partijen is omtrent de evaluaties van de CREEC, zouden
we graag onze plannen met de website binnen een OLC-vergadering willen toelichten. Graag zouden we
de OLC dan een aantal vragen stellen over onze ideeën. Is het mogelijk voor ons om bij de aankomende
(of die van een maand later) OLC-vergadering aan te sluiten?
We horen het graag van u!
Met vriendelijke groet,
Ruben van den Berg, Jelle Wolbers en Beerend Gerats

1

