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Conceptagenda van de CSR

Datum

7 september 2016, 12.00-15.00uur

Locatie

1018 WV Amsterdam

(020) 525 3726

csr@studentenraad.nl
studentenraad.nl/cs
r

REC B1.02

Conceptagenda
Opening
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Post (5 min)

Vaststellen verslag en doornemen actielijst (5 min) (bijlage: conceptverslag CSR PV 160831,
nazending: conceptverslag CSR PV 160824)
Mededelingen (5 min)

Update dagelijks bestuur, commissies, afgevaardigden en studentassessor (5 min)

Vaststellen agenda (5 min)

Medezeggenschapsevenement (10 min) informerend/besluitvormend (bijlage: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de opzet van het medezeggenschapsevenement dat hij gaat organiseren.

Docent van het Jaar tijdspad (10 min) besluitvormend bijlage (bijlage: vergaderstuk)
De CSR besluit over het het tijdspad van de Docent van Jaar-verkiezing

Werkgroep evaluatie studiesucces (5 min) besluitvormend (nazending: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de deelname aan de werkgroep evaluatie rapport studiesucces.

Cobotitie (5 min) informerend (bijlage: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de onderlinge CoBo-competitie.

10. Instellingscollegegeld (10 min) informerend (bijlage: vergaderstuk + documentatie)
De CSR bespreekt de uitkomsten van de werkgroep instellingscollegegeld.

11. Evaluatie UvA-HvA (10 min) informerend
De CSR krijgt een update over de stand van zaken en indien mogelijk het rapport.

12. Benoemingsprocedure financieel lid CvB (15 min) oordeelvormend (bijlage: profielschets,
nazending: vergaderstuk, benoemingsprocedure)
De CSR bespreekt de benoemingsprocedure en de profielschetsen voor de nieuwe financiële leden van
het CvB.

13. OV en GV evaluatie (15 min) oordeelvormend
De CSR evalueert de overlegvergadering en de gezamenlijke vergadering.

14. Media en communicatie (10 min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de discretionaire bevoegdheid van V&C omtrent berichten op social media, de
nieuwsbrief en WC-krant.
15. Allocatiemodel (10 min) oordeelvormend (bijlage: vergaderstuk + document)
De CSR spreekt over het tijdpad voor het besluitvormingsproces voor de voorinvesteringen 2017.

16. Werkafspraken (10min) besluitvormend (bijlage: vergaderstuk)
De CSR bespreekt de werkafspraken voor raadsjaar 16|17.

17. Videocolleges (10m) informerend (bijlage: vergaderstuk)

De CSR bespreekt archivering van hoorcolleges.
18. W.v.t.t.k.
19. Rondvraag
Sluiting

Actielijst PV
Actiepunten
160831-01:
160831-02:
160831-03:
160831-04:
160831-05:
160831-06:
160824-10:

V&C organiseert een medezeggenschapsevenement.

Daan herschrijft de profielschets CFO CvB op basis van de punten uit PV160831,waarbij
Lianne hem helpt bij de formulering van de opdracht duurzaamheid.

Lucas herschrijft de eindevaluatie studentassessor op basis van de punten uit PV160831.

Alex informeert Breanndán over de voorkeur van de CSR om Gerard Mols te verzoeken zijn
termijn als lid van de RvT af te maken.

Annabel werkt het voorstel ‘Bottom-up diversiteitsinitiatieven’ verder uit voor de OV160906.

De afgevaardigden inventariseren eventuele thema’s voor het procedurevoorstel
‘Voorinvesteringen’.

Alex informeert of Hans Amman na 1 januari beschikbaar is om de nieuwe CFO in te werken.

Pro memori
140908-04
140908-04
141208-04
150420-01
150907-02
150928-01
150928-02
150928-08

Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.

Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de spelling
uitgevoerd. Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor.

Guinevere en Lianne geven na hun commissievergadering door wat er in de media moet
komen.

Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update.

Gijs stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende week.

Het DB houdt de inwerkmap en ideeën voor de inwerkweken bij.

Pauline verstuurt direct na afloop van de PV de actiepunten naar de raad.

De commissievoorzitters bedenken welke contacten voor hun commissie relevant zijn als de
raad een persbericht of oproep wil versturen.

