raatd

“Lichte lectuur voor op het kleinste kamertje”										

De Pleekrant is nieuw! Opmerkingen? Suggesties? Mail ons!

Pleekrant

De pleekrant verschijnt zeven keer per jaar AKKUraatd 15/16: Jos Bakker, Joëlla Bomgaars, Funs Elbersen, Michelle Everard, Maarten Heinemann, Maxime Hovenkamp, Bart Steeman en Renske Willems

Verkouden? Een ui naast je bed leggen,
een flinke borrel nemen voordat je gaat
slapen of pittig eten zou moeten helpen.
Goede raatd!

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

Hij die het maakt, wil het niet hebben. Hij
die het koopt, zal het niet gebruiken. Hij
die het gebruikt, heeft er geen weet van.
Over wat hebben we het hier?
Het antwoord lees je op onze site!

Online

AKKUraatdsel!?

De nieuwe fractie stelt zich voor!
Nu het collegejaar weer begonnen is, start
ook de nieuwe AKKUraatd fractie weer met
frisse moed. Bij de laatste verkiezingen heeft
AKKUraatd drie zetels weten te bemachtigen in de Universitaire Studentenraad
(USR). Deze zetels worden bezet door Funs
Elbersen (Politicologie en Rechtsgeleerdheid), Maarten Heinemann (Geschiedenis)
en Michelle Everard (Engelse Taal en Cultuur). Gelukkig hoeven de USR-leden het
werk niet alleen op te knappen. Zij kunnen
rekenen op de overige leden van onze fractie: Maxime Hovenkamp (Communicatie- en
informatiewetenschappen), Jos Bakker (Research Master Social and Cultural Sciences),
Bart Steeman (Natuur- en sterrenkunde),
Joëlla Bomgaars (Geneeskunde) en Renske
Willems (Pedagogische wetenschappen).

Update vanuit de Universitaire Studentenraad

Inmiddels lijkt de vakantie alweer lang geleden en is de Universitaire Studentenraad (USR) alweer volop aan de slag. Zo is er een presidium gekozen.
Dit presidium vormt het dagelijkse bestuur van de raad. Monique van Vegchel (asap) bekleedt de rol van voorzitter, Michelle Everard (AKKUraatd)
is verantwoordelijk voor het vicevoorzitterschap en Iris van Dorp (ISON,
de koepel voor internationale verenigingen) vervult de post van secretaris.
In de eerste weken heeft de USR meteen te maken gekregen met een pittig dossier. Het College van Bestuur (CvB) heeft via een bindende richtlijn
de norm voor het Bindend Studieadvies (BSA) verhoogt naar 42-45 EC. De
USR heeft zich unaniem uitgesproken tegen deze maatregel en de manier
waarop deze doorgevoerd wordt. Een bindende richtlijn past niet bij de traditie van goed overleg tussen bestuur en medezeggenschap. De USR ziet
bovendien geen noodzaak om het BSA te verhogen. De invoering van het
leenstelsel zal studenten al meer dan genoeg stimuleren om zoveel mogelijk
studiepunten te halen. Om deze redenen zal de USR in de komende weken
een krachtig signaal tegen deze maatregel laten horen.
Naast alle voorbereidingen voor onze eerste Gezamenlijke Vergadering
(GV ) van 5 oktober is de USR ook bezig met het opzetten van eigen werkgroepen. Door het jaar heen zullen jullie meer horen van de USR en haar
initiatieven.
Wil je meer weten over de USR? De USR is te bereiken via usr@student.ru.nl
en via facebook.com/NUMedezeggenschap en numedezeggenschap.nl.

Het komende jaar zal AKKUraatd zich inzetten voor de realisatie van ons verkiezingsprogramma. Kwalitatief goed en toegankelijk onderwijs, een bruisend studentenleven
en de beste voorzieningen staan daarbij centraal. Heb je vragen, opmerkingen of juist
kritiek voor de nieuwe fractie? Stuur dan gerust een mailtje naar fractie@akkuraatd.nl
Vul de Sudoku om de beurt
in met je ganggenoten!

