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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. Vertrek Jojanneke (nazending) <10 min> Informerend  
Jojanneke informeert de raad over haar voortijdige vertrek als raadslid. 

7. Uva Matching (vergaderstuk Matching) <20 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt manieren om de motivatie van aspirant-studenten te verhogen. 

8. Docent van het Jaar (vergaderstuk Docent vh Jaar) <10 min> Informerend  
De CSR wordt geïnformeerd over het project Docent van het Jaar. 

9. PR-budget (vergaderstuk PR-budget en begrotingen) <15 min> Besluitvormend  
De CSR neemt een besluit over de voorgelegde PR-begroting. 

10. Raadskleding (vergaderstuk kleding) <10 min> Besluitvormend  
De CSR wordt neemt ene besluit over het al dan niet aanschaffen van raadskleding. 

11. Visitekaartjes (vergaderstuk Visitekaartjes) <10 min> Besluitvormend 
De CSR neemt een besluit over het al dan niet aanschaffen van persoonlijke visitekaartjes. 

12. Heimoment (nazending) <15 min> Oordeelvormend  
De CSR denkt na over de lengte van een heimoment. 

13. Wvttk 

14. Rondvraag   
 

 

 
Agenda van de CSR vergadering 
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