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PIJLERDAG

ONDERWIJSPLATFORM

Uiteindelijk waren er minder deelnemers op de
Pijlerdag dan wij als doel hadden gesteld. Uit
de evaluatie bleek wel dat de deelnemers
vonden dat de activiteit heeft bijgedragen aan
hun inzicht in het activiteitenaanbod van
Perikles.

Voor iedere keuzevak uit periode 2 en voor
iedere USBO-master hebben we inmiddels
een ambassadeur gevonden. De afgelopen tijd
hebben we het Onderwijsplatform bekender
gemaakt door het te promoten op de sociale
mediakanalen en bij de USBO-docenten.

TAFELEN VOOR DE TOEKOMST

VRIEND VAN PERIKLES

Tafelen voor de Toekomst staat gepland op 15
juni. Inmiddels zit de activiteit vol met zes
organisaties. Wanneer de activiteit niet in het
restaurant Humprey's kan plaatsvinden, zal het
alsnog fysiek plaats kunnen vinden doordat wij
lokalen gereserveerd hebben op USBO.

De afgelopen tijd hebben we ingezet op de
promotie hiervan. Helaas is er maar één Vriend
van Perikles bijgekomen dit jaar. We zullen
daarom intensiever inzetten op promotie op de
externe Facebook en LinkedIn, onder USBOmedewerkers en met een winactie.

INTRODUCTIEPERIODE

PERIKLES-IN-BALANSWEEK

Er was weer veel animo om mentor te worden
voor de introductieperiode. Na de zomer zullen
de IC-mentoren voor een langere periode
studiegerelateerd en sociaal betrokken zijn bij
de eerstejaarsstudenten. De precieze invulling
hiervan zullen we nog met het KB afstemmen.

In het programma zaten diverse activiteiten.
Echter, de opkomst bij de activiteiten
verschilde. We zullen dat meenemen in de
evaluatie die we binnenkort gaan doen.
Daarnaast zullen we met instagramstories
aandacht blijven hebben voor welzijn.

COMMISSIEVERRIJKING

24-UURSCOMMISSIE

Aan het einde van het jaar zullen we de
functietrainingen en het commissiearchief
evalueren. Er zijn tot nu toe maar vijf ideeën
ingestuurd via de digitale ideeënbus. We zullen
dit blijven promoten, maar we verwachten
geen twintig ideeën te ontvangen dit jaar.

De 24-uurscommissie is opgestart en bestaat
uit twee niet meer actieve en twee actieve
ouderejaarsstudenten. De reis zal plaatsvinden
op 3 en 4 juli. Het zal een puzzeltocht in het
land zijn met een mogelijkheid (als het volgens
de maatregelen kan) tot een overnachting.

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

