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Stemgerechtigde leden
Effectief

Plaatsvervanger

DOG

Arne Luypaert

X

DOG

Arthur Spillebeen

X

DOG

Andreas Moerman

X

DOG

Isaak Huyghe

X

DOG

Lucas Vandeputte

X

Niet-stemgerechtigde aanwezigen
STUVO

Emilia Bergans

STUVO

Sien Willaert

ASR

Arne Buys

X: Aanwezig
-: Openstaand mandaat
*: Stem vervalt op basis van meerdere mandaten
Verslaggever: Arne Luypaert
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Verwelkoming
Goedkeuring verslag 27.10.2020
Het verslag wordt goedgekeurd.
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Verwelkoming
Alle leden stellen zich kort nog eens voor.

Terugkoppeling
Voorzitter
Er werd het contact besproken met het departementshoofd dat de voorzitter en de ondervoorzitter hadden. Er
werd vooral gepraat over de situatie van de studenten in de moeilijke tijden van corona waarrond mevrouw
Paelinck enkele vragen had. Eveneens werd er ook het probleem aangehaald i.v.m. het programma
Pythagoras op acadamic software. Ook kwam de vraag voor iemand te selecteren voor het opleidingsbureau
vastgoed. Dit zijn Arne Luypaert en Andreas Moerman geworden.
Er werd eveneens een terugkoppeling gegeven over de revisie van de examenroosters
Er werd ook gevraagd of iemand nog extra uitleg nodig had over teams en sharepoint. Echter had niemand
hier nood aan.

Terugkoppeling ASR vergadering
Isaak heeft kort de verkiezen besproken binnen

Wie is wie op revolte
Er werd samen de powerpoint aangevuld voor WG Communicatie: Wie is Wie op revolte.gent.be

Intressante thema’s / brainstormen
Er werd gebrainstormd over een onderwerpen die we binnen de studenten raad zeker willen aanpakken.
Echter bleek dat alles vrij goed is, aangezien er geen onderwerpen naar boven kwamen.
Eveneens gaan we de mogelijkheid onderzoeken voor het organiseren van een lezen met eventueel drink dat
kan meetellen voor de permanente vorming.
Een online spelletjes avond wordt ook onderzocht, echter zijn we van mening dat hier niet veel mensen naar
toe zullen komen.
Er zal ook contact opgenomen worden met de opleidingsvoorzitter van houttechnologie om extra mensen aan
te spreken voor in onze studenten raad te komen.

Signaal-, en varia ronde
Er werd door Isaak aangehaald dat Bart d’Herde maandelijks samen komt met studenten om eventueel
mogelijke problemen te bespreken. We gaan proberen om dit te organiseren van uit de studentenraad.
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DSR DOG

Arne Luypaert
Voorzitter DSR DOG Academiejaar 2020-2021
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