Faculteitsraad CTW, 127e interne vergadering d.d. 27 augustus 2009
Aanwezig:

Van der Bijl-Brouwer (vz.), Willems, Peeters, Langerwerf, Hoftijzer, Blom, Stoffels, Van Rij,
Schoot Uiterkamp, Horstman, Masen (not.)

1. 2. & 3. Opening, aanwezigen, vaststellen agenda
Van der Bijl-Brouwer opent de vergadering. De agenda wordt goedgekeurd
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4. & 5. Correspondentie & Mededelingen
Er is geen correspondentie ontvangen, er zijn geen mededelingen
6. Notulen interne vergadering d.d. 3 maart 2009
De notulen van de vorige vergadering worden zonder wijziging goedgekeurd.
Alle actiepunten zijn uitgevoerd. Er is geen borrel gepland maar een overdrachtsvergadering (deze vergadering)
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7. Bevoegdheden FR
Van der Bijl heeft het Reglement voor de Faculteitsraad CTW rondgestuurd en een overzicht gemaakt van
bevoegdheden van de FR. In het kort (zie voor uitgebreide informatie het Reglement.)
- Controlerende functie: de FR wordt op de hoogte gehouden van zaken m.b.t. het bestuur en beheer van de
faculteit.
- Initiatiefrecht: de FR mag (ook ongevraagd) aan de decaan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.
- Adviesrecht en Instemmingsrecht: De decaan vraagt de FR in sommige zaken om advies (begroting,
jaarplan, onderwijs, PR, huisvesting, etc) en in sommige zaken (faculteitsreglement, OER, kwaliteitszorg &
kwaliteitsbeoordeling, arbo zaken) om instemming.
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8. Werkwijze
- elke 2 weken een interne vergadering, tijdens de lunchpauze op dinsdag
- elke maand een vergadering met de decaan / het management team op dinsdagmiddag
- studentleden ontvangen hun post in een postvakje in de postkamer
- besluiten (advies, instemming, etc) worden schriftelijk aan de decaan gestuurd en op het intranet geplaatst
- de notulen worden op het intranet geplaatst
9. Lopende zaken
Alle zaken zijn afgerond, de OER wordt een belangrijk punt dit jaar met name mentoraat & student volgsysteem
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10. Nieuwe afspraken
- 16 september is de scholingsdag. Geef je hier voor op (actie: allen)
- Eerste extern overleg op 15 september. Tijdens deze vergadering wordt de begroting toegelicht
- Eerste interne overleg: aansluitend op deze vergadering
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11. Rondvraag
printen van bestanden: hiervoor is geen ofinummer/budget ter beschikking. Dit kan gedaan worden bij de
studieverenigingen of bij de personeelsgeleding van de FR.
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12. De leden van de oude FR die geen zitting nemen in de nieuwe FR verlaten de vergadering
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13. Nieuwe FR
De nieuwe faculteitsraad bestaat uit
Studentgeleding: Martine Blom, Ellen Langerwerf, Joost Peeters, Ruben Verschoof, Pieter Willems
Personeelsgeleding: Roy Damgrave ,Jan-Willem Hoftijzer, Erik Horstman, Marc Masen, Genie Stoffels
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14. Taakverdeling
- Voorzitter: Masen
- Vicevoorzitter: Peeters
- Secretaris: Hoftijzer
- Website: Genie
- Lunches ophalen bij kantine: Genie & Ellen
15. Actiepunten
Nr
Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
1
Opgeven voor scholingsdag
2
Vergaderschema opstellen
3
Lunchvoorkeur naar Ellen e-mailen
4

Deadline
15-09 2009
15-09-2009
15-09 2009

Datum
27-08 2009
27-08 2009
27-08 2009
27-08 2009

Wie
Ellen
allen
Marc
allen
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16. Sluiting
Marc stuurt een vergaderschema rond. De volgadering is op 15 sept intern & daarna met de decaan.

FR-CTW
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