Notulen Ko-Raad ALV d.d. 04-01-2015
Locatie: Moeys A
Aanvang: 20.00u
Aanwezig: Bauke Haisma (Voorzitter), Jessica Elzakkers (Secretaris), Marit Arkenbout
(Penningmeester & Cursussen), Sanne Wubbels (Algemeen & StatusCo), Sabine van Oort (Website &
PR), Merle de Bruijn (OMT-2, 170), Erwin Beelen (Assessor). Stephanie Mogk (177) , Joëlla Bomgaars
(194), Lucas Weerheijm (180), Marloes van Haaster (180), Helena Feenstra (185), Daisy Ermers (190),
Tessa Schmits (190), Rutger Meijers (182), Martijn van der Meulen (194), Stijn Elbers (184), Marloes
van Muijen (193), Kim van den Akker (174), Eline Smits (183), Thomas Diemel (191), Simone Vogels
(191), Shannen Houweling (191), Pauline Bos (179), Judith den Ouden (181), Kirsten van Heugten
(188), Jonna van Loon (186).
Afwezig: Anouk Putker (OMT-2, 168), <169, 170, 172, 173, 175, 176. Afgemeld: Roel Peelen (OMT-2,
168), 178, 187, 189.
1) Opening en vaststellen agenda
Bauke opent de vergadering om 20:05
2) Verslag vorige vergadering
Aangenomen.
3) Mededelingen
a. Wijziging beoordeling: in september is de beoordeling van functioneren op kennis 1 op 1
geworden, de halve cijfers werden hierbij naar beneden afgerond. Dit bleek erg weinig
draagvlak te hebben en er kwamen veel klachten binnen. Op korte termijn is daarom de
wegingswijze teruggedraaid.
b. Wijziging “voorkeursplekken”: voorkeursplekken heten vanaf nu locatie preferentie. De
mensen met zo’n locatie preferentie verdelen mee volgens de verdeelsleutel, is de laatste
plek in de verdeling over of deze persoon is aan de beurt in de verdeling dan krijgt de
persoon deze plek. De gene met een locatie preferentie heeft een brief met daarop de uitleg
over de verdeling.
4) Ingekomen en uitgegane stukken
Geen stukken.
5) Terugkoppeling klachtenrondje
Geen klachten nu terug te koppelen.
6) Verslagen
 LOCA: vergadering is niet doorgegaan.
 OMT-2: momenteel bekijken wij weer de enquêtes die ingevuld worden na de coschappen.
Nu evalueren wij de episodes maar één keer per jaar, wij vinden dat er een lange periode zit
tussen het evalueren. Nu zal de episodecoördinator na elke episode met de cogroep
samenzitten. Elk kwartaal evalueren wij dan met de episodecoördinator en de jaarlijkse



evaluatie zal behouden worden. Voor deze manier van evalueren willen wij jullie vragen
direct terug te koppelen naar de episodecoördinator toe. Het OMT2 is altijd te benaderen
indien het terugkoppelmoment niet als veilig wordt ervaren om alles te vertellen. Het OMT2
zal soms ook bij deze evaluatiemomenten aanwezig zijn.
Assessor: Landelijk staan er wel wat dingen te gebeuren. De discussie rondom vergoedingen
ligt nog niet stil, momenteel ligt de bal weer bij het ministerie.

7) CoStaCie
 Cantus 29 januari: net als vorig jaar zal er weer een Cantus gehouden worden. Het belooft
weer net zo gezellig te worden als vorig jaar, dus kom allemaal! Na de cantus zullen we
waarschijnlijk nog met iedereen die wil naar een café gaan.
8) Cursus
 Aan een cursus wordt nu hard gewerkt, door de feestdagen is het nu erg lastig om een cursus
te regelen. Mogelijk komt er nog een cursus in januari, maar zeker eentje in februari.
9) Status Co
 De nieuwe editie zal rond maart komen. Wij zijn nog altijd blij met foto’s over jullie cogroep.
 We zijn nu weer dringend op zoek naar mensen die stukjes willen schrijven in de StatusCo,
dus mocht je zelf willen of iemand kennen, geef het door!
10) Website en Promo
Geen bijzonderheden.
11) Volgende vergadering
01-02-2016
12) Rondvraag en sluiting

