Faculteitsraad CTW, 117e interne vergadering d.d. 1 december 2008
Aanwezig:
Afwezig:

Giskes, Lutters, Peeters, van Rij (voorzitter), Schoot Uiterkamp, Stoffels (notulist)
Van der Bijl-Brouwer, Langerwerf, Masen, Thomas

1 & 2 Opening, aanwezigen
Van Rij opent de vergadering om 12.35 u. Ellen zal een paar minuten te laat zijn.
Notuleren: De dames hebben het al meerdere keren gedaan. Peeters zal na de kerst notuleren.
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3. Vaststellen agenda
De brief die Peter Müthing heeft gestuurd aan de faculteitsraad zal bij punt 10, onderwijs besproken worden.
4. Correspondentie
Masen is er niet en heeft niet laten weten dat er correspondentie is.
De brief van Peter Müthing.
5. Mededelingen
Geen mededelingen.
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6. Notulen interne vergadering d.d. 1 december 2008
Vorige vergadering was de 116de ipv 115de . Regel 40 mist een h.
Nogmaals wat betreft de mailadressen. In de notulen staat:
FR@CTW.utwente.nl komt bij Stoffels aan
FRCTW@utwente.nl is gelinkt naar FR@CTW.utwente.nl
CTWFR@utwente.nl is gelinkt naar de juiste emailadressen, alleen mag je deze global list alleen gebruiken vanuit
de xchange server. Als je je universiteitsemail laat binnenkomen op een ander emailadres dan kan je deze list niet
gebruiken.
Dit is niet geheel juist.
FR@ctw.utwente.nl kun je direct intypen in de adresbalk en komt inderdaad aan bij Stoffels. Het adres
FRCTW@utwente.nl bestaat niet. Je kunt dat NIET rechtstreeks typen in de adres balk van de mail.
In het adresboek in outlook (Global list) zijn twee adressen van de FR te vinden. De ene is FR (CTW) en hieronder
hangt het mail adres van de faculteitsraad: FR@ctw.utwente.nl (dat alleen bij Stoffels komt).
Het andere adres in het adresboek is CTW FR, dit is een lijst en hieronder hangen de universiteit e-mail adressen
van de leden van de faculteitsraad. Dit adres kun je rechtstreeks intypen in de adressenbalk via
CTWFR@utwente.nl of CTWFR@ctw.utwente.nl. Dit werkt echter alleen vanuit de exchange server.
Het actiepunt van Stoffels: Maakt een lijst aan waarmee iedereen kan e-mailen blijft staan. Stoffels weet niet hoe
dit moet en ook Lutters lukt het niet meer. Van der Bijl – Brouwer weet het wel, maar het is nog niet gelukt haar te
bereiken hierover.
De overige actiepunten zijn uitgevoerd.
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7. Jaarcirkel
Op de CTW jaarcirkel moet in mei de OER worden toegevoegd. Deze kan tegelijk met de studenten statuten
besproken worden. In januari voegen we “de brieven aan het einde van het eerste jaar” toe. In maart kan het
mentoraat toegevoegd worden.
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8. Voorstel aanpassingen OER
De suggesties voor verbetering van de OER voor de decaan staan op papier en kunnen op de externe vergadering
aan Eising overhandigd worden.
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9. ARBO en milieuplan
Masen heeft een instemmingbesluit voor het arbo- en milieuplan geschreven. Lutters zal Masen vragen dit naar
Eising te sturen.
10. Onderwijs
De brief van Peter Müthing. Müthing vindt het onterecht dat de opleiding TOM enkel voor meiden is en wil dit
aangepast zien. Formeel is TOM niet alleen voor meiden alleen is de ‘reclame’ gericht op meiden en de opleiding
is in het leven geroepen om meer meiden naar de faculteit te halen. Ooit is er binnen de faculteit zo over besloten.
Het wordt op de website ook niet meer genoemd dat TOM enkel voor meiden is. Lutters zal een antwoord
schrijven naar Müthing.
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11. Onderzoek
Geen nieuws of mededelingen over onderzoek.
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12. W.v.t.t.k
Giskes stelt voor de lunch anders te regelen. De drie broodjes in een zakje en het bekertje (karne)melk en fruit
kosten 7 euro. Voor minder geld kun je zelf een veel lekkerdere en voedzamer lunch halen in de kantine. Giskes
wil wel voor iedereen lunch halen om kwart voor 12. Bij haar kan de rest doorgeven wat ze hebben willen of zelf
meegaan. Dit kan gewoon op het OFI nummer, in totaal zal het goedkoper zijn. Van der Bijl – Brouwer heeft de
lunches voor de komende vergaderingen al besteld. Die moeten afbesteld worden. Van Rij neemt dit op met Van
der Bijl – Brouwer.
13. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.
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14. Actiepunten
Nr
1
2

Onderwerp
Mailinglijst aanmaken
In de jaarcirkel laten opnemen: Brief en mentoraat

3

Suggesties voor OER brief aan Eising overhandigen

4

Instemming Arbo en milieuplan opsturen

5
6

Antwoord schrijven aan Müthing
Lunch regelen

FR-CTW

Deadline
16-12-2008
Externe
vergadering
Externe
vergadering
Zo snel
mogelijk
06-01-2009
06-01-2009

Datum
1-12-2008
16-12-2008

Wie
Stoffels
Van Rij

16-12-2008

Stoffels

16-12-2008

Masen en
Lutters
Lutters
Van Rij /
Giskes

16-12-2008
16-12-2008

2

