
De activiteiten van de fractie beginnen be-
hoorlijk op stoom te komen. Met al twee 
Campusrondes achter de rug en een me-
dezeggenschapslunch op de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid kunnen we terugkijken 
op geslaagde activiteiten. 
Binnenkort maken we een Campusronde 
op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en 
de Faculteit der Medische Wetenschappen. 
Verder zijn we achter de schermen al druk 
bezig om de volgende campagne weer tot 
een succes te maken en proberen we het 
onderwijs op de Radboud Universiteit te 
verbeteren. Heb jij ideeën voor ons of wil 
je iets anders kwijt? Schroom dan niet om 
te e-mailen naar fractie@akkuraatd.nl!  

Komende activiteiten: 
23/11: Campusronde Recht

30/11: Campusronde Medisch
13/12: Medezeggenschapslunch 

14/12: Campusronde FNWI

Je hebt 3 dozen met fruit. Een bevat alleen appels, 
een bevat alleen sinaasappels en een bevat zowel 

appels als sinaasappels. Elke doos is gelabeld: 
“Appels”,“Sinaasappels”, “Appels en sinaasap-

pels”. Echter hebben de dozen het verkeerde 
label gekregen. Hoe kan je de dozen juist labelen 

als je slechts 1 stuk fruit uit 1 doos mag halen?

	 www.fb.com/akkuraatd
 @AKKUraatd
 www.akkuraatd.nl
 fractie@akkuraatd.nl

Het juiste adres om in België 
een brief naar de Sint te sturen 
is: Spanjestraat 1 – 0612 He-
mel.

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”                Pleekrant November ‘16. Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Goede raatd!

raatd  Pleekrant         
De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar    AKKUraatd 16/17: Isa Corbeek, Johannes Fiebig, Maarten Heinemann, Frank Huis in ‘t Veld, Eveline Knapen, Roos Lourier, Iris Pieneman, Kitty Rang, Michelle Snaterse en Dinja de Vries

AKKUraatdsel!?Online

AKKUraatd zit niet stil!

Vul de Sudoku om de beurt 
in met je ganggenoten!

Een nieuwe cyclus is voorbij en 
dus was er afgelopen 7 november 
ook weer een afsluitende Geza-
menlijke Vergadering met de USR, 
OR (werknemers) en het College 
van Bestuur (CvB). Op de agenda 
stonden vooral voor werknemers 
relevante zaken, maar in de rond-
vraag werden er door de leden 
van de USR nog een aantal andere 
onderwerpen belicht.
Ons USR-lid Dinja de Vries sprak 
zich uit tegen de extra studiekos-
ten buiten de reguliere college-
gelden. Funs Elbersen deed dit al 
eerder namens AKKUraatd in een 
opinieartikel in het ANS. Deze 
kosten zijn namelijk verboden 
bij het ontbreken van een rede-
lijk gratis alternatief. Dinja vraagt 
wat de stand van zaken is  betreft 
dit onderwerp en of het CvB zelf 
maatregelen wil nemen. Het CvB 
stelt dat maatregelen niet nodig 
zijn, omdat extra studiekosten ge-
woonweg verboden zijn. Er zijn 
echter verhalen van studenten die 
de extra studiekosten niet durven 

aan te kaarten uit angst uitgeslo-
ten te worden van het onderwijs.  
AKKUraatd blijft dit probleem in 
de gaten houden en komt er zo 
nodig zeker op terug. 
Daarnaast werd een rondvraag 
over het verbieden van horloges 
tijdens tentamens gesteld. Mede 
dankzij de opkomst van smart-
watches wordt dit verbod door 
steeds meer faculteiten ingesteld. 
Er is echter lang niet altijd een 
goede klok aanwezig op tenta-
menlocaties. Om te garanderen 
dat studenten weten hoeveel tijd 
er nog is, moet overal een goede 
klok aanwezig zijn. Dit is de ver-
antwoordelijkheid van faculteits-
besturen.

Update vanuit de Universitaire Studentenraad!


