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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. Catering (nazending) <15 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt de pilot meatless Friday. 

7. Model OER (vergaderstuk OER) <10 min> Informerend  
De CSR wordt geïnformeerd door de dossierhouders over de model OER. 

8. Extra studiekosten (nazending) <15 min> Oordeelvormend  
De CSR bespreekt de actiestappen omtrent extra studiekosten. 

9. Kaderbrief (vergaderstuk Kaderbrief en conceptbrief) <20 min> Besluitvormend  
De CSR neemt een besluit over het al dan niet versturen van zijn conceptadvies. 

10. Vacature + procedure commissievoorzitter O&O (vergaderstuk O&O en HR) <10 min> 
Informerend  
De CSR wordt geïnformeerd over de inhoud van de functie en procedure tot stemming 
voorzitter O&O. 

11. Presentatie GV (geen) <10 min> Informerend 
De CSR krijgt informatie over de gang van zaken bij de Gezamenlijke Vergadering (GV). 

12. Wvttk 

13. Rondvraag   
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