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Redaktioneel

Thalia kantine

Voor jullie ligt de laatste nieuwsbrief ... van mijn hand. Zoals jullie
kunnen zien hebben we een nieuwe redacteur voor de nieuwsbrief:
Michiel Graat. Hij zal voortaan zorgen dat alle nieuwtjes van Thalia
bij jullie op de deurmat vallen.
Ik heb deze nieuwsbrief altijd met veel plezier gemaakt. Natuurlijk heb
ik dat niet alleen gedaan en daarom wil ik dan ook iedereen bedanken
voor het schrijven van stukjes, het vouwen van de nieuwsbrief en
het plakken van de tientallen adresstickers. Langs deze weg wil ik
Michiel veel succes wensen met het maken van de Thalia Nieuwsbrief. Jullie kunnen je bijdragen gewoon blijven sturen naar het
emailadres van Thalia: thalia@sci.kun.nl.
Vanaf deze maand hebben we er ook twee razende reporters bij.
Bernadette Smelik, onze studiecoordinator, zal iedere keer een bijdrage leveren over alle zaken die de studenten hier aan gaan. Binnenkort zal Martin, onze ex-voorzitter, iedere maand verslag doen van
zijn belevenissen in New York, waar hij op het moment stage loopt.
Namens de redaktie, Mariëlle Weerts

Gesprek Rinus Plasmeijer
Vorige week zijn wij met het bestuur van Thalia
met Rinus Plasmeijer gaan praten over de
commmunicatie tussen studenten en de staf
van Informatica.
Deze is, voor zover hij al aanwezig te noemen
is, miniem. Omdat zoiets niet ineens weer volop
aanwezig kan zijn willen we rustig beginnen.
We hebben daarom besloten om maandelijks
met studenten en docenten een borrel te houden. Deze zal elke eerste vrijdag van de maand
in de thalia-kantine plaatsvinden. De eerste is
op 3 december. Helaas heeft deze borrel nog
geen naam. Als je een idee hebt, mail dan naar
thalia@sci.kun.nl.
Let op: deze borrels zijn gratis! Als dat al niet
genoeg reden is om erheen te gaan dan zal de
bedoeling van de borrels zelf dat wel zijn: het
is namelijk een goede gelegenheid om ookeens gewoon met een docent te praten. Je kunt
ideeën spuien, commentaar leveren of gewoon
vaag in het niets met ze lullen.
Wij hopen dat we jullie er allemaal zien, want
docenten kunnen meer dan alleen collegestof
voorlezen.

Wat een geweldige start van het nieuwe jaar. Nog voordat ik goed en
wel voorzitter KC was, begon het gezeik al: vanuit onze (toch ook zeer
NET georganiseerde) School voor Informatica kwam de klacht dat het
nogal een zooitje was in onze kantine. Na het graven door 3 jaar van
etens- en papierresten kwamen we inderdaad wel wat verdachte troep
tegen. Bijvoorbeeld het nieuwe leven dat in onze koffiepot is ontstaan.
Dus moesten wij er iets op verzinnen en na lang vergaderen hebben we
besloten een huisreglement in te stellen. Dit ziet er in grote lijnen als
volgt uit:
- Iedereen moet nu ECHT zijn eigen troep opruimen. Hier zal door de
KC op worden toegezien, en mensen die zich er structureel niet aan
houden zal de toegang tot de kantine worden ontzegd.
- Het rookverbod blijft (in ieder geval tot de volgende ALV) gehandhaafd. Hoewel niemand van de vaste kantinebezoekers bezwaar tegen
het roken schijnt te hebben, is besloten dat er met een rookvrij halfuurtje op zich niks mis is.
- Als de komende weken blijkt dat er nog steeds borden en bestek van
de URD in de kantine achterblijven, komt er een verbod op het nuttigen
van URD-voedsel op de 5e. De afwasploeg
schijnt het nogal moeilijk met ons te hebben.

AGENDA

Dinsdag 23 november
20:00 Arena

Laserquest
Vrijdag 3 december
16:00 Thalia-kantine

Nog Naamloze Borrel
December
Triavium

Discoschaatsen
Donderdag 23 december
21:30 Doornroosje

Beestfeest!!

Januari
Anac

Karten
Donderdag 3 februari
Kolpinghuis

Michel Groenenstijn - KC
Jelte Jansen - Voorzitter

Galabal

Rest mij nog te melden dat er (jaja eindelijk)
weer tosti’s te koop zijn, voor het luttele
bedrag van 1 gulden. Bovendien is de
drank- en snackvoorraad ook weer op peil.
Dus iedereen is weer welkom op de 5e!
Michel Groenenstijn
Kantine Commissie

Teamwork
Er waren eens drie mensen: Iemand, Iedereen en Niemand. Op een dag moest er een
belangrijke opdracht worden vervuld. Iedereen werd gevraagd dit te doen. Iedereen dacht
echter dat Iemand het wel zou doen. En hoewel Iedereen het kon, deed Niemand het.
Hierdoor werd Iemand boos, omdat het de
taak was van Iedereen en nu had Niemand
het gedaan. Iedereen dacht dat Iemand het
had kunnen doen, maar Niemand had zich
gerealiseerd dat niet Iedereen het wilde doen.
Aan het eind beschuldigde Iedereen, Iemand
omdat Niemand deed wat Iedereen had kunnen doen.
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Studenteninspraak deel 2

Interne verhuizing

(Of: Waar kan ik meer doeltreffend zeiken)
Waarschijnlijk heeft iedereen het al gemerkt: er wordt volop verhuisd
Omdat het een hele tijd terug is dat het vorige deel van Studenten- bij Informatica. De verhuiscyclus begon vorige maand met de secretainspraak in de Thalia-nieuwsbrief stond, zal ik nog even recapituleren riaten van de School en van de afdelingen Grondslagen en Softwarewaar we het de vorige keer over gehad hebben.
technologie die hun intrek genomen hebben op de vierde verdieping.
Ondertussen zijn medewerkers van de afdeling Informatie voor TechIn Studenteninspraak 1 is het doel en het nut van een opleidings- nische Toepasssingen van de vierde naar de vijfde verdieping vercommissie uitgelegd. Kort samengevat: Een opleidingscommissie, be- huisd, waar ze een tijdelijk onderkomen gekregen hebben. Hun oude
staande uit studenten en stafleden, controleert de kwaliteit van de kamers worden nu opgeknapt en aangezien die kamers tegenover de
opleiding. Nu zijn er echter nog twee officiële plekken waar studenten mijne (A4009) liggen, betekent dat voor mij onder meer werken in een
hun zegje kunnen doen bij Informatica. Deze twee plekken zijn de com- verflucht, opgeluisterd door vrolijk gezang. Als deze kamers klaar zijn
missie van advies en het bestuur van de subfaculteit Informatica.
verhuist de rest van de groepen Grondslagen en Softwaretechnologie
daar naar toe, maar het zal nog wel een paar weken duren voor het
Het bestuur van de subfaculteit bestaat uit de directeur Onderwijs, de zover is.
directeur Onderzoek en de studentassessor. Deze leiden de subfaculteit door de dagelijkse beslommeringen die een subfaculteit tegen kan Op dit moment is de afdeling Informatieretrieval en Informatiesystekomen. De studentassessor zit er niet als volwaardig lid. Zoals het men aan het verhuizen. Van iedereen hebben deze medewerkers het
officieel heet, staat de studentassessor het bestuur met raadgevende meeste geluk: zij moeten alleen maar oversteken. Geen gehannes met
stem bij. Het kan er dus op neerkomen dat als de zaken op de spits het manoevreren van bureaus en kasten op laders in liften; geen congedreven worden, er naar het advies van de studentassessor geluis- ditie opdoen door het sjouwen van dozen over lange gangen en trapterd moet worden, maar dat dat advies vervolgens genegeerd kan pen. Maar gelukkig delen zij wel het grootste probleem dat wij gehad
worden. In de praktijk komt dit nooit voor.
hebben: sleutels. Er moesten namelijk sloten worden vervangen. Hiervoor werden nieuwe sleutels besteld en toen deze na zes weken arriAls studentassessor vergader je gewoon mee en wordt je inbreng zeer veerden, bleken zij geen van alle op de sloten te passen! Pas na heel
gewaardeerd. De tijd die je met het subfacultair studentassessorschap veel bellen en weer een paar weken wachten kwamen er sleutels, die
kwijt bent is ongeveer een dag in de week. Je vergadert ongeveer 1 enigszins deden wat zij moesten doen. Een paar hebben wij alsnog
keer per week en je hebt wat tijd nodig om punten voor te bereiden of moeten afdanken.
in te brengen. De benoemings-termijn is per collegejaar, dus van sepWat wel goed werkte was de netwerkverbinding. In tegenstelling tot
tember tot augustus.
de telefoon, die bij veel medewerkers enkele dagen stil bleef. Praktisch
Soms moeten er besluiten genomen worden, die van meer ingrijpende betekent dat voor jullie dat hoewel er soms medewerkers tijdelijk niet
aard zijn. De commissie van advies buigt zich dan over de voorstellen per telefoon bereikbaar zijn, zij altijd hun e-mail kunnen lezen! Teledie ze krijgen van het bestuur en spreekt er vervolgens zijn advies over foonnummers en e-mail-adressen blijven hetzelfde. Als je recente
uit. Deze commissie bestaat uit 2 studenten en een aantal stafleden. De kamernummers nodig hebt, kan je altijd contact opnemen met het severgaderfrequentie van deze commissie is niet zo hoog. Zes keer per cretariaat: A4029, tel: 365 20 84.
jaar wordt deze commissie bij elkaar geroepen, tenzij er natuurlijk meer
Bernadette Smelik
bijeenkomsten nodig zijn.
Zoals je al ziet opereren de commissie van advies en het bestuur op
een hoger niveau dan de opleidingscommissie. Waar de opleidingscommissie alleen over de kwaliteit van het onderwijs gaat, gaat het
bestuur en de commissie van advies over het hele reilen en zeilen van
de subfaculteit Informatica. De punten waar dan over vergaderd wordt
zijn bijvoorbeeld het jaarverslag van de subfaculteit, aanschaf van
nieuwe apparatuur en (recent) de verhuizing binnen Informatica. Wie
er allemaal zitting hebben in deze vergaderingen kun je op de website
van Informatica zien. (http://www.cs.kun.nl).

Prijsvraag

Er is nu voor het subfacultaire niveau geschetst waar studenten doeltreffend kunnen zeiken. Er zijn cursussen voor om te laten zien hoe je
dat doet. Er zijn echter nog veel meer vergaderingen waar een student
in plaats kan nemen. Daarover de volgende keer meer.

Om die mediastunt gaat het. Wie komt er met het meest originele idee
voor een publiekstrekker? Iets wat zo mooi is dat SBS6, Vijf in het
Land en andere media erop af komen. Het moet wel iets met computers te maken hebben en binnen de wet blijven. In Leiden hebben ze
ooit Tetris gespeeld op de ramen van het universiteitsgebouw...

Zitten we nu met z’n allen tot over de oren in de millennium-gekte,
volgend jaar, dus in het jaar 2000, bestaat Thalia 10 jaar!
Dit zal dan in de eerste week van november (Thalia is opgericht op
7 november 1990) een mega-groot spektakel moeten worden! Alle
oud-leden worden uitgenodigd, en er moet een grote mediastunt komen.

Pieter van Engelen
We hebben nog een jaar aan voorbereidingstijd, dus het mag best
PS: Mocht je nog willen zien wat er in het vorige deel van Studenten- flink ingewikkeld zijn.
inspraak stond, kijk dan op mijn homepage:
Weet je iets, stuur het dan in (thalia@sci.kun.nl)! Het idee dat daadwerkelijk gebruikt gaat worden wint een prijs van maar liefst Fl.100,- !
http://www.sci.kun.nl/infstud/~pietere
Merijn Vogel
PR-Commissie

