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Agenda Er wordt gestart na de OV voorbereiding! 

Opening     

1. Post  

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

3. Mededelingen <5 min> 

4. Update commissies & afgevaardigden 

5. Vaststellen agenda < 10 min> 

6. mOERen (bijlage: Vergaderstuk mOERen) <20 min> Oordeelvormend 
De CSR bekijkt of hij het standpunt gevormd in de commissie O&O ondersteund en kan uitdragen naar het 
CvB. 

7. Intake & Matching (bijlagen: Vergaderstuk UvA Matching & conceptbrief ongevraagd 
advies) <20 min> Besluitvormend 
De CSR besluit het ongevraagde advies betreffende UvA matching al dan niet te versturen aan het CvB. 

8. Update Huisvesting (bijlage: Vergaderstuk verhuizing REC) <10 min> Informerend 
De CSR krijgt een update over de verhuizing naar het REC. 

9. AFS <60 min>  

- Chronologie <30 min> (bijlage: nazending) Informerend 
De CSR wordt geïnformeerd over de afgelopen week en krijgt de gelegenheid tot het stellen van vragen en 
het geven van een reactie. 

- Voorzittersbijeenkomst <10 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend 
De CSR wordt geïnformeerd over de bijeenkomst van 28 november en raadsleden geven input. 

- Vertrouwelijkheid <20 min> (bijlage: nazending) Oordeelvormend 
De CSR neemt de discussiepunten die hij met de COR heeft door en bespreekt waar vertrouwelijkheid in 
de besluitvorming en de vormgeving daarvan voor hem noodzakelijk is. 
 

10. CSR in de media (5 min)  

11. Wvttk 

12. Rondvraag   

Sluiting 

 
Agenda van de CSR vergadering 
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