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

Kerstverlichting altijd in de knoop? Rol
het lichtsnoer om een stuk karton, zo bespaar je je volgend jaar het gevecht met
je kerstlichtjes.

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

Goede raatd!

Online

Wie heeft er nooit honger
tijdens Kerstmis?
AKKUraatdsel!?

AKKUraatd wenst iedereen een
fijne kerst!
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:
de Pleekrant werd al vaak
gesproken over de verhoging van
het Bindend Studieadvies. AKKUraatd
was – net al de voltallige Universitaire Studentenraad – tegen deze bindende maatregel
van het College van Bestuur. Schoolse rendementsmaatregelen als deze horen niet op de  Universiteit
en al zeker niet als ze bindend worden opgelegd.
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Het laatste woord is hier gelukkig nog niet over
gezegd. Samen met de Ondernemingsraad (vertegenwoordigers van medewerkers) heeft de
Universitaire Studentenraad juridisch advies
ingewonnen over deze procedure. In de
komende tijd wordt dit advies verder
besproken. We houden jullie op
de hoogte!

Sinterklaas en zijn
veelbesproken pieten
hebben ons land inmiddels
weer verlaten. Dat kan maar een
ding betekenen: de kerst komt eraan!
En nog beter: de kerstvakantie ook!
Daarom heeft AKKUraatd de kerstkaarten al uitgedeeld en is ook deze Pleekrant
geheel in kerstsferen.
De hele fractie van AKKUraatd
wenst iedereen een mooie kerst,
een relaxte kerstvakantie en
een prachtig 2016!

o

de voornem
Goe Het
en
s
afgelopen jaar is
vo
AKKUraatd al druk bezig
geweest voor de studenten van de
Radboud Universiteit. Met de Universitaire Studentenraad spanden we ons in tégen
een hogere norm voor het Bindend Studieadvies
en vóór een volledig cultuurcentrum op de campus.
Daarnaast waren we vaak op de verschillende faculteiten te vinden om met studenten te praten tijdens
onze Campusrondes.
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Vul de
Sudoku om
de beurt
in met je
ganggenoten!
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In het nieuwe jaar willen we deze positieve lijn vasthouden. Wij willen weer knallen voor een duurzame campus, met uitstekend onderwijs en een
bruisend studentenleven. We hebben immers
nog 5 maanden tot de verkiezingen in  
mei 2016 en die tijd willen we goed
gebruiken! Wij hopen op
jullie steun!

