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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. Website (vergaderstuk informatietekst) <10 min> Informerend  
De CSR krijgt een update over een nieuwe introductietekst op de raadswebsite. 

7. Denktank: Blended learning (vergaderstuk denktank) <10 min> Besluitvormend  
De CSR besluit al dan niet om een denktank blended learning te organiseren. 

8. Honourscode (geen) <5 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt de OV vooraan de hand van het iao. 

9. CSR-beleidsplan (vergaderstuk beleidsplan) <20 min> Oordeelvormend  
De CSR beoordeelt of hij een beleidsplan wil schrijven. 

10. ISO (vergaderstuk ISO) <10 min> Besluitvormend  
De CSR besluit al dan aan het ISO inwerkweekend deel te nemen en wie de daaraan verbonden kosten 
betaalt.  

11. Werkafspraken (vergaderstuk werkafspraken) <30 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt of hij werkafspraken wil instellen en verzamelt input. 

12. Cobo’s (vergaderstuk cobo’s) <5 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt of aanwezigheid tijdens de cobo’s nodig is en verdeeld de bezetting.  

13. Ice Bucket Challenge (vergaderstuk challenge) <10 min> Besluitvormend  
De CSR besluit de ice bucket challenge al dan niet aan te nemen. 

14. Nabespreken GV (geen) <10 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt de GV van 29 augustus na.  

15. CSR in de media <5 min>  

16. Wvttk 

17. Rondvraag   
 
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 

       

 Datum 3 september 2014 Locatie REC G, S16 


	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. Website (vergaderstuk informatietekst) <10 min> Informerend  De CSR krijgt een update over een nieuwe introductietekst op de raadswebsite.
	7. Denktank: Blended learning (vergaderstuk denktank) <10 min> Besluitvormend  De CSR besluit al dan niet om een denktank blended learning te organiseren.
	8. Honourscode (geen) <5 min> Oordeelvormend  De CSR bespreekt de OV vooraan de hand van het iao.
	9. CSR-beleidsplan (vergaderstuk beleidsplan) <20 min> Oordeelvormend  De CSR beoordeelt of hij een beleidsplan wil schrijven.
	10. ISO (vergaderstuk ISO) <10 min> Besluitvormend  De CSR besluit al dan aan het ISO inwerkweekend deel te nemen en wie de daaraan verbonden kosten betaalt.
	11. Werkafspraken (vergaderstuk werkafspraken) <30 min> Oordeelvormend  De CSR bespreekt of hij werkafspraken wil instellen en verzamelt input.
	12. Cobo’s (vergaderstuk cobo’s) <5 min> Oordeelvormend  De CSR bespreekt of aanwezigheid tijdens de cobo’s nodig is en verdeeld de bezetting.
	13. Ice Bucket Challenge (vergaderstuk challenge) <10 min> Besluitvormend  De CSR besluit de ice bucket challenge al dan niet aan te nemen.
	14. Nabespreken GV (geen) <10 min> Oordeelvormend  De CSR bespreekt de GV van 29 augustus na.
	15. CSR in de media <5 min>
	16. Wvttk
	17. Rondvraag


