
Je staat bij een rivier en hebt exact vier 
liter water nodig. Je hebt twee emmers, 

één waar vijf liter water in kan en één 
waar drie liter in kan. Hoe meet je vier 

liter water af door enkel deze twee 
emmers te gebruiken?

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

De dagen worden korter, buiten wordt het 
grauw en grijs. Herfstdipje? Nergens voor 
nodig! Trek je warmste onesie uit de kast, 
zet	de	kachel	aan	en	geniet	van	een	fijne	se-
rie	op	Netflix.	Zo	kom	je	de	herfst	wel	door!

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”                   Pleekrant Oktober ‘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 en Dinja de Vries

AKKUraatdsel!?Online

Nieuw collegejaar; nieuwe fractie!

Vul de Sudoku om de beurt 
in met je ganggenoten!

In de eerste weken van het col-
legejaar is de Universitaire Stu-
dentenraad (USR) al hard aan het 
werk.	Zo	is	er	een	praesidium	ge-
kozen en zijn de werkgroepen en 
commissies opgestart. Dit jaar zal 
Dennis Walraven (asap) voorzit-
ter van de USR zijn en bekleedt 
onze eigen Isa Corbeek de functie 
vanvicevoorzitter.	De	positie	van	
secretaris zal de eerste helft van 
het jaar door Else Giesbers (koe-
pel SOFv) en de tweede helft van 
het jaar door Aline Tuls (koepel 
CSN) bezet zijn.
Onze drie afgevaardigde USR-le-
den kwamen op 3 oktober in ac-
tie tijdens de eerste Gezamenlijke 
Vergadering (GV) van het colle-
gejaar. Tijdens deze vergadering 
werd onder andere gesproken 
over de uitslagen van de Natio-
nale Studenten Enquête 2016. Het 
blijkt dat jullie over het algemeen-
tevreden zijn, maar wat betreft 
loopbaanoriëntatie en verdeling 
van studielast nog graag verbete-
ring zien.

Zoals	jullie	misschien	weten	werd	
de Radboud Universiteit dit jaar 
voor de zesde keer op rij als beste 
brede universiteit van Nederland 
verkozen. Wel is de voorsprong 
op de andere universiteiten iets 
geslonken, omdat er minder op-
leidingen goed beoordeeld wer-
den en juist meer opleidingen 
iets slechter dan vorig jaar. Altijd 
ruimte voor verbetering dus!
Verder werd er nog gesproken 
over de instellingscollegegelden 
en de geplande verbouwingen 
voor het Huygensgebouw. Het 
plan is om aan de noordzijde van 
dit gebouw uit te breiden met 
meer laboratoria. Benieuwd wat 
er nog meer op de agenda van 
deze vergadering stond? Lees dan 
het volledige GV-verslag op onze 
website www.akkuraatd.nl!

Eerste GV voor de Universitaire Studentenraad

Met frisse moed zijn we intussen al weer een 
paar weken onderweg in het nieuwe colle-
gejaar. Afgelopen verkiezingen heeft AK-
KUraatd opnieuw drie zetels binnen weten 
te slepen in de Universitaire Studentenraad, 
iets waar we trots op kunnen zijn! Deze ze-
tels worden bezet door Isa Corbeek, Dinja 
de Vries en Michelle Snaterse.

Het wordt tijd om onze ideeën voor goed 
onderwijs, een bruisend studentenleven, 
een duurzame universiteit en sterke mede-
zeggenschap ten uitvoer te brengen. Geluk-
kig hoeven de USR-leden dit niet alleen te 
doen, maar worden zij gesteund door een 
enthousiaste fractie. Deze fractie zal voor dit 
jaar	gevormd	worden	door	Frank	Huis	In’t	Veld,	Maarten	Heinemann,	Iris	Pieneman,	Johannes	Fiebig,	Kitty	Rang,	
Roos Lourier en Eveline Knapen. Als fractie organiseren we leuke activiteiten om jullie mening te kunnen horen over 
lopende	zaken	op	de	universiteit.	Zo	heeft	er	al	een	campusronde	plaatsgevonden	op	de	Faculteit	der	Letteren	en	
staan we binnenkort ook op andere faculteiten!

Heb je vragen, opmerkingen of actiepunten voor de fractie? Schroom dan niet te e-mailen naar fractie@akkuraatd.nl!


