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Conceptagenda 

Opening 

1. Post  

2. Vaststellen notulen <5 min> (Bijlage: Notulen) 

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda <na 10 min> 

6. Numerus fixus psychobiologie <5 min> (bijlage: agendastuk numerus fixus 
psychobiologie & conceptbrief) Besluitvormend 
De CSR besluit al dan niet om de instemmingsbrief numerus fixus op de opleiding psychobiologie te versturen  
aan het College. 

7. Werkafspraken <15 min> (bijlage: agendastuk werkafspraken & werkafspraken) 
Oordeelvormend 
De CSR neemt het eerste deel van de werkafspraken door en raadsleden geven input. 

8. ISO weekend <20 min> (bijlage: agendastuk ISO weekend) Besluitvormend 
De CSR besluit het ISO weekend al dan niet van het CSR budget te betalen. 

9. ISO afgevaardigde <30 min> (bijlage: nazending & motivatiebrieven) Besluitvormend 
De kandidaten voor het ISO presenteren zichzelf en de raad kiest een afgevaardigde. 

10. Sociale Activiteiten Commissie <10 min> (bijlage: agendastuk Soc.Act.Com.) 
Oordeelvormend 
De CSR denkt na over de verwachting die hij heeft van een activiteiten commissie en geïnteresseerde leden 
melden zich aan om zitting in de commissie te nemen.  

11. Shirts & Mokken <15 min> (bijlage: agendastuk CSR vesten) Besluitvormend 
De CSR besluit over het al dan niet aanschaffen van Pr-materiaal. 

12. CoBo <15 min> (bijlage: agendastuk cadeaus) Besluitvormend & Informerend 
De CSR besluit 1) welk CoBo cadeau hij gaat weggeven en neemt 2) het CoBo schema door. 

13. CSR in de media (5 min) (bijlage: een) Informerend 

14. Wvttk 

15. Rondvraag   

Sluiting 

 
Conceptagenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 11 september 2013 Locatie CREA, 3.12 
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