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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. INTREEweek beurs (geen) <5 min> Informerend  
De CSR krijgt een update over de stand die hij tijdens de INTREEbeurs bemant. 

7. Digitaal toetsen (nazending) <15 min> Oordeelvormend  
De CSR vormt een oordeel over digitaal toetsen. 

8. Collegetijden (nazending) <25 min> Oordeelvormend  
De CSR vormt een oordeel over het aanpassen van de collegetijden m.b.t. de prestatieafspraken. 

9. Model OER harmonisatie (vergaderstuk & bijlage) <25 min> Oordeelvormend  
De CSR vormt een oordeel over de geharmoniseerde model OER en bindende factor hiervan. 

10. Studentenstatuut (nazending) <20 min> Besluitvormend  
De CSR besluit al dan niet in te stemmen met het herziene studentenstatuut. 

11. Jaarverslag (vergaderstuk & conceptverslag) <15 min> Besluitvormend  
De CSR bespreekt het conceptverslag en besluit deze al dan niet als jaarverslag uit te geven. 

12. Voorbespreking GV (GV Agenda en stukken) <15 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt de GV van 29 augustus voor. 

13. CSR in de media <5 min>  

14. Wvttk 

15. Rondvraag   
 
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 27 augustus 2014 Locatie REC M, S01 
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