
Notule meeting 1-5-2020 
Voorzitter: Bennie, Notulist: Sjoerd 

 

Opening 
Iedereen is aanwezig. Er zijn geen vragen over de agenda.  

Doel van de vergadering: Laatste stappen design document bespreken en begin van escape room 
uitwerking maken 

Notule 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notule van de vorige vergadering 

Aankondigingen 
Git is aangemaakt.  

Voorzitter en notulist roteert op alfabetische volgorde. De notulist van deze vergadering wordt de 
voorzitter voor de volgende vergadering. 

Deadline voor escape room challenge is binnen 2 weken. 13 Mei! 

Bespreking 
Design document 
De requirements van het design document zien er goed uit, echter moeten er meer meetbare 
specificaties aan worden gekoppeld. 

De architecture moet nog een keer bekeken worden. Vooral de informatie die tussen components 
moet worden uitgewisseld is niet helemaal duidelijk gedefinieerd (e.g. data transfer). Ook de functie 
van de monitor moet beter worden overdacht. Input van tutor: kijk heel goed naar de aannames die 
je maakt en kijk wanneer die aannames kloppen. 

Geen opmerkingen over specifications. 

Wiki 
Design document zal als link worden toegevoegd aan de wiki. Doel van dit design document is om 
het startpunt te zijn van het verslag (de wiki). 

Escape room 
Voordat er begonnen kan worden met programeren zal er eerst een duidelijke flowchart gemaakt 
moeten worden. Deze zal gerealiseerd worden door eerst het gewenste gedrag van de robot te 
bepalen. Dit gedrag moet dan worden omgezet naar states die vervolgens gebruikt kunnen worden 
om functies mee te maken. Belangrijk is om bij dit proces goed na te denken over welke data welke 
component/functie nodig heeft. 

Taakverdeling 
Bennie en Sjoerd maken de architecture af en de rest neemt dit daarna door 

Iedereen maakt een flowchart van het nodige gedrag om de escape room te behalen. Deze 
flowcharts zullen tijdens een team meeting worden besproken op 3-5-2020 om 14:00. 



Vragenronde 
Er zijn geen extra vragen. 

Afsluiting 
Volgende meeting met de tutor is op 8 Mei 2020 om 14:00 

Volgende voorzitter: Sjoerd, volgende notulist: Bart 
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