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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 < 10 min> 

6. Update penningmeester (bijlage: Vergaderstuk financiën CSR) <10 min> Informerend 
De CSR krijgt van zijn penningmeester een update over de financiën van de maanden september en 
oktober. 

7. Verkiezing afgevaardigde AIEC <5 min> (bijlage: vergaderstuk verkiezing & 
sollicitatiebrieven) Besluitvormend 
De CSR kiest uit zijn midden een afgevaardigde die zitting neemt in de Algemene Instellingsgebonden 
Ethische Commissie (AIEC) . 

8. Verkiezing afgevaardigde Klachtencommissie <5 min> (bijlage: idem) Besluitvormend 
De CSR kiest uit zijn midden een afgevaardigde die zitting neemt in de Klachtencommissie. 

9. Ouderavond <5 min> (bijlage: vergaderstuk Ouderavond) Besluitvormend 
De CSR besluit over het budget voor de ouderavond. 

10. Intake & Matching <10 min> (bijlage: agendastuk Intake & Matching & conceptbrief) 
Besluitvormend 
De CSR beluit de instemmingsbrief betreffende studiekeuzeadvies al dan niet aan het College te versturen. 

11. De OV <15 min> (bijlage: vergaderstuk OV) Oordeelvormend 
De CSR bespreekt hoe hij zich presenteert tijdens de Overlegvergadering.  

12. CSR in de media (5 min)  

13. Wvttk 

14. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 
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