Agenda Ko-Raad ALV d.d. 03-09-2018
Locatie: Majoor A Aanvang: 19.30 Ko-Raad, 19.45 OMT-2 + assessoren, 20.00 CVT
Aanwezig: Nynke van der Gaast (Voorzitter), Chris Hanenberg (Secretaris, 217), Mirthe Ferhmann
(Penningmeester & Cursussen), Janneke Verhoeven (Bestuurslid Algemeen), Johan Wijma (PR), Lavinia
Martis (assessor), Britt van Ruijven (OMT-2), Jessica Schouw (OMT-2 & 195), Nadia Himantono (OMT-2),
Ferhat Beyaz (OMT-2), Julia Huiskes (208), Talitha Schut (214), Titia Gijzen (213), Anna de Ruiter (213),
Daniël Speelberg (224), Cettela Slootmans (224), Soshannah de Rooij (207), Hanna van Dam (207), Floris
Boone (216), Iris Kloots (202), Cees Klein Tank (222), Remco van Dijk (222), Stefan Claessen (225), Julia
Jansen (212), Emma Damen (210), Pepijn van Houten (223), Ikram Achbar (221), Lassima Reijnen (209),
Maarten Heuts (211), Jamie Verhoeven (211), Hanneke van Weert (211)
20.00u: ALV
1. Opening en vaststellen agenda
Nynke opent vergadering om 20.04 u.
2. Verslag vorige vergadering
Het verslag van de vorige vergadering is aangenomen.
3. Mededelingen
- Zet Koraad telefoonnummer in je telefoon voor appje met terugkoppelingen. 0683610715.
- 8 oktober Speeddate! Aanmelden via Google Forms, hierin kun je ook je voorkeur voor
specialisme opgeven.
4. Ingekomen en uitgegane stukken
- Geen stukken binnengekomen of uitgegaan.
5. Terugkoppeling klachtenrondje
- Nadia komt OMT-2 versterken
6. Verslagen
● IMS
● OMT-2
a. Kindergeneeskunde
▪ Post-toets tijdens voorblok niet meer verplicht. Er wordt kritisch naar de vragen
van de toets gekeken. Aan het resultaat van de toets wordt een leerdoel
gekoppeld.
▪ Er komt een pilot waarbij kinderartsen uit de periferie college samenstellen over
de Big Five van de periferie.
b. Sociale:
▪ Veel reizen hoort bij coschap.
▪ Als je geen informatie krijgt voor je coschap, e-stip sturen. Niet zelf contact gaan
zoeken met organisatie, omdat dit het verwarrend maakt.
● Assessor
a. Geen terugkoppelingen
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● Career Service
a. Geen terugkoppelingen

7. CoStaCie
● De VrijMiBo is op 12 oktober. CoSta-feest en de cantus komen er ook weer aan!
8. Cursus
● Dinsdag 11 september: Cursus ‘Rampengeneeskunde’
● Broodjes en SOEP! AzG, psychiater over PTSS, Radboud over bombardementen plan
● Opgeven via website of koraad cursus.
9. Status Co
● Enquête over sportgewoontes
10. Volgende vergadering
Maandag 01-10-2018. Locatie: Volgt
11. Rondvraag en sluiting
- Toets voorblok kleine coschappen, misschien hier ook zo’n quiz als bij Heelkunde.
- Hoe zit het met coboekjes? Worden vernieuwd, komen eraan, kunnen niet zeggen wanneer.
Aankomende zaterdag IMS-vergadering.
- Onkosten reizen voor huisarts. Ene persoon in Doetinchem krijgt het wel, andere niet. OMT-2:
Iemand is ermee bezig en gaat met fraaie oplossing komen → volgende ALV terugkoppeling
- Waarom moet je invullen of je auto of OV gebruikt bij sociaal. OMT-2: Ooit bedacht, maar
wordt nu niks meer mee gedaan.
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