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PERIKLES SAMEN STERK

Op 10 februari 2021 heeft de Pijlerdag
plaatsgevonden. Deze bestond uit een lezing

over topambtenarij van Roel Dekker, een
carrièretraining en een bierproeverij. De
komende periode zullen we de Pijlerdag

evalueren. 

De sociale en inhoudelijke rol van introduo's
werd door leden positief geëvalueerd. Naar

aanleiding daarvan zullen we het uitgebreide
IC-mentorschap voortzetten en zullen de

mentoren gedurende het kamp, de introweek
en de eerste periode betrokken blijven. 

Het Onderwijsplatform is inmiddels met
keuzevak- en masterambassadeurs op de

website geïntegreerd. De komende tijd zullen
we nog meer leden zoeken die een blog

hiervoor zouden willen schrijven en zullen we
het platform blijven promoten. 

Ondanks dat organisaties positief tegenover
het interactieve concept staan, blijkt het door

de coronacrisis moeilijk ze te werven voor deze
activiteit. We hebben daarom voor sommige

organisaties de vraagprijs verlaagd. De
activiteit is verder verplaatst naar 15 juni. 

Het pakketsysteem is verwerkt op de website.
Helaas hebben we dit nog niet goed kunnen

promoten met de banner en het inlegvel door
de huidige lockdown. Wel hebben we Vriend

van Perikles onder de aandacht gebracht op de
Ouderavond voor de tweedejaarsstudenten. 

Onze Perikles-in-Balansweek staat nu gepland
van 22 tot en met 26 maart. Verschillende

aspecten van welzijn komen tijdens de week
aan bod. Momenteel staat de discussiemiddag

stress, een timemangementstraining en een
ACS activiteit al vast.  

We kijken terug op vijf drukbezochte
functietrainingen. Daarnaast staan de
commissiearchieven op het Perikles

Documenten Archief. De digitale ideeënbus is
ook in de website geïntegreerd en kan hopelijk

snel gebruikt worden in de verenigingsapp!

De aanmeldingen van de 24-uurscommissie
zullen open gaan op 15 februari. De reis zelf
staat gepland op 22 en 23 mei. We zijn ervan

overtuigd dat als de reis niet in oorspronkelijke
vorm door kan gaan, er alsnog veel leuke

alternatieve activiteiten mogelijk zijn! 

WIL JE MEER TE WETEN KOMEN OVER DEZE BELEIDSPUNTEN? 
Lees dan het halfjaarverslag in jouw mail of op het Perikles Documenten Archief!
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