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Agenda 

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. Nabespreking OV (bijlage: vergaderstuk OV) <15 min> Informerend 
De CSR bespreekt de Overlegvergadering van 15 oktober na. 

7. mOER <10 min> (bijlage: vergaderstuk model OER & bespreekmodellen) Oordeelvormend 
De CSR bespreekt de hoofdlijnen van de UCO met betrekking tot de model OERen. 

8. Intake & Matching <15 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend 
De CSR bespreekt de hoofdlijnen voor de adviesaanvraag studiekeuzeadvies. 

9. Ouderavond <10 min> (bijlage: vergaderstuk Ouderavond) Besluit- & Oordeelvormend 
De CSR besluit over het budget voor en denkt na over de invulling van de ouderavond. 

10. Docent van het Jaar <5 min> (bijlage: agendastuk Docent van het Jaar) Informerend 
De CSR krijgt een update over de vordering van de Docent van het Jaar-verkiezing. 

11. AFS <20 min> (bijlage: vergaderstuk AFS & nazending brief) Oordeelvormend 
De CSR bespreekt de brief betreffende de AFS die de GV aan het College zal sturen.  

12. WHW-overleg <5 min> (bijlage: vergaderstuk WHW-overleg)  Informerend 
De CSR wordt geïnformeerd over het gesprek dat de raad met de Raad van toezicht zal hebben op 18 
oktober. 

13. CSR in de media (5 min)  

14. Wvttk 

15. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 16 oktober 2013 Locatie CREA, 3.12 
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