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Opening 

1. Post (5 min) 

2. Vaststellen verslagen en doornemen actielijst (5 min) (bijlagen: Conceptverslag  PV CSR 170531 + 
Conceptverslag PV CSR 170614) 

3. Mededelingen (5 min) 

4. Updates dagelijks bestuur, afgevaardigden en studentassessor (5 min) 

5. Vaststellen agenda (5 min) 

6. Numerus fixus Psychologie (10 min) besluitvormend  (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR besluit over de hernieuwde aanvraag voor het instellen  van de numerus fixus Psychologie. 

7. Onderwijsdirecteuren (10 min) oordeelvormend  (nazending: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de positie van onderwijsdirecteuren binnen het besturingsmodel. 

8. Verantwoording penningmeester (10 min) informerend  (nazending: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt haar in- en uitgaande kasstromen. 

9. Numerus fixus, algemeen (10 min) oordeelvormend  (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt zijn standpunt over (het proces rondom) het instellen van numerus fixi. 

10. Opleidingscommissies (10 min) oordeelvormend  (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de voortgang in de werkgroep Opleidingscommissies. 

11. Bindend Studieadvies (10 min) oordeelvormend  (bijlage:  conceptbrief) 
De CSR bespreekt zijn brief over het bindend studieadvies.  

12. Locatie Universiteitsbibliotheek (10 min) oordeelvormend  (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de adviesaanvraag voor de locatiewijziging van het universiteitsbibliotheek.  

13. GV voorbereiden; financiële cyclus & kaderbrief  (20 min) oordeelvormend  (nazending: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de GV van 23 augustus.  

14. D&D, de samenvatting (10 min) oordeelvormend  (bijlage: vergaderstuk) 
De CSR bespreekt de samenvatting van al zijn punten over D&D.  

15. W.v.t.t.k. 

16. Rondvraag en sluiting 
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Actielijst PV 
170614-01 Lianne vraagt Brigitte hoe de centrale richtlijnen waarbinnen ruimte is voor facultaire verschillen met 

betrekking tot de rechten van de medezeggenschap opgesteld worden. 
170614-02 Mark stuurt de handreiking voor OC’s door aan de CSR en FSR’ en, zodat raadsleden inbreng kunnen 

leveren. 
170614-03 Tijmen stelt in overleg met David Jan Donner een conceptbrief over de financiële cyclus op en neemt 

hierin de argumenten uit het informeel overleg op. 
170607-01 De afgevaardigden informeren de OC’s van de opleidingen die meedoen aan de pilot flexstuderen over 

de mogelijkheid om, indien gewenst, te besluiten volgend collegejaar de opleiding niet open te stellen 
voor nieuwe aanmeldingen. 

Pro memorie 
140908-04  Het DB ziet streng toe op nazendingen voor en laatkomers op de PV.  
140908-04  Op documenten voor externe communicatie wordt altijd een dubbelcheck op de spelling uitgevoerd. 

Commissievoorzitters zijn hier eindverantwoordelijk voor. 
141208-04 Commissievoorzitters geven na hun commissievergadering door wat er in de media moet komen. 
150420-01 Alle DB-leden sturen voor zondagavond 20:00 uur hun update. 
150907-02 Lianne stuurt iedere maandag een mail met alle activiteiten van de aankomende week.  
151019-03 Lianne stuurt nadat het verslag van de PV is rondgestuurd een overzicht van de onderwerpen waarvan 

de CSR graag input wil van de FSR’en naar de afgevaardigden. 
160502-01 De planten worden goed verzorgd door Lianne en Anna. 
161017-04 De commissievoorzitters zien toe op betere terugkoppeling uit werk-, stuur- en klankbordgroepen naar 

de CV, o.a. door documenten op de P-schijf te plaatsen. 
161017-05 De commissievoorzitters zien toe op een diverse verdeling van sprekers op de OV. 
161031-01 Tijmen en Alex organiseren met enige regelmaat leuke raadsuitjes. 
170201-01 Raadsleden proberen bestaande structuren binnen de raad te doorbreken; dominante raadsleden 

bieden anderen meer ruimte, raadsleden die wat meer op de achtergrond treden proberen zich vaker te 
mengen in de discussie. 

170201-02 Raadsleden proberen zich beter in te lezen, beter te luisteren naar elkaar en meer begrip te hebben. 
170201-03 Raadsleden laten het tijdig weten als het niet lukt met hun dossiers en als ze hulp nodig hebben. 
170201-04 De raad streeft naar een goede balans tussen grote en kleine dossiers op de PV. 
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