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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. Communicatiestrategie (nazending) <10 min> Informerend  
De CSR krijgt een Informerend stuk voorgelegd over de manier van communiceren vanuit de 
CSR naar buiten. 

7. Cobo cadeau’s (vergaderstuk cadeaus cobo’s) <10 min> Besluitvormend  
De CSR besluit al dan niet om een mandaat te verlenen voor het inkopen van ene cadeau voor de 
constitutieborrels die hij zal bezoeken. 

8. Ouderavond (vergaderstuk ouderavond) <10 min> Informerend & Besluitvormend  
De CSR besluit wordt geïnformeerd over de ouderavond en neemt ene besluit over het budget voor de 
bijeenkomst. 

9. BSA (vergaderstuk BSA) <15 min> Oordeelvormend  
Commissie O&O inventariseert de meningen binnen de raad betreffende het BSA. 

10. Goed doel (vergaderstuk goed doel) <20 min> Besluitvormend  
De CSR besluit om al dan niet een goed doel te steunen. 

11. Werkafspraken (CSR werkafspraken) <20 min> Besluitvormend  
De CSR bespreekt hoe en besluit om de gemaakte werkafspraken al dan niet te hanteren. 

12. De PV (vergaderstuk Dé PV) <5 min> Informerend  
Het DB informeert de CSR over de vergadercyclus en andere praktische bezigheden. 

13. Wvttk 

14. Rondvraag   
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 
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