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Heyhoi lieve studenten pedagogische wetenschappen!

 

 Welkom in een nieuw academiejaar vol onderwijs, cantussen,

fakbartochten, peters (jammer genoeg niet zo veel) en meters,

eetmiddagen en -avonden, TD's en veel meer. Ik ben Aafje en samen

met Pam vorm ik dit jaar het kringcoördinatie-team van de

Pedagogische Kring. Sommige eerstejaars zullen ons al kennen van de

zeer geslaagde foples van dit jaar, maar believe me, we zijn minder

duivels in real life. Nog een random feitje: Pam en ik zijn zussen!* 

Voila, ik hoop jullie allemaal veel te zien op onze activiteiten het

komende academiejaar en voor de rest wens ik iedereen bijzonder veel

succes met zijn studies en met alles wat je daar rond doet (want dat is

ook heel belangrijk!). 

 

Kusjes en knuffels

Aafje en Pam

Woordje van de krico
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Kringcoördinator: Aafje Van Damme

Vice-Kringcoördinator: Pam Franken

Financiën: Tine Adam

Onderwijs: Mattias Theys, William Everaerts

Communicatie: Klaartje Polleunis

Feest: Charlotte Eulaerts, Tim De Mey, Heleen Flebus, Eske Aerden

Ontspanning: Lore Goetschalckx, Bieke Janssens

Sport: Soetkin Dewit, Julie Severijns,  Joke Van Leuffelen

Galabal: Katinka Van Humbeeck, Miete Martens

Cursusdienst: Deborah Peeters, Emelie Van Regenmortel, Vannie Priez

Eerstejaarswerking & schakelwerking: Drea Vandooren, Kaat Verelst,

Alyssa Verhelst

Internationaal: Eva-Marie Nitschke, Kirsten Meyckens

 

 

 

Benieuwd naar de personen die deze kring laten werken?  Hou dan

zeker onze Instagram in de gate! (@pedagogischekring)

Pedagogische Kring '19-'20
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Proffen
-receptie

Peter-en 
meteravond

Cantus

Eetmiddag 
EJW

24-urenloop 24-urenloop

Doop EJW
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Throwback  '18-'19

24-urenloop In Mijnen Tijd TD

Galabal Nieuwe totebags
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Onderwijs
Hebben jullie ook altijd vragen, klachten of bedenkingen over het
onderwijs van pedagogische wetenschappen of aan onze faculteit? Wil je
meer gehoord worden als student door de faculteit of wil je simpelweg
meer proffen van dichtbij leren kennen? Het kan allemaal wanneer je kiest
voor studentenvertegenwoordiger (stuver).
 
Wat?
Wij vertegenwoordigen alle
studenten van onze richting. Dit gaat in twee richtingen. Aan de ene kant
luisteren wij naar onze studenten, gaan wij als stuvers in bespreking
hierover en nemen dat mee naar de permanente onderwijscommissie
(POC) – een fancy benaming voor een grote vergadering met stuvers,
proffen en personeel van de richting. Aan de andere kant luisteren wij
tevens naar de proffen en geven die informatie terug aan de studenten.
 
Is het veel werk?
Neen! Het is ook volledig vrijblijvend. Ongeveer één keer per maand
komen we samen om te vergaderen over actuele onderwerpen. Hier kan je
dus eindelijk eens zeggen wat je al die tijd al dwarszit, of je kan al dan niet
actief mee debatteren over bepaalde onderwerpen.
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Onderwijs
Is het nuttig?
Het is zeer nuttig! Proffen vragen er continu naar en appreciëren onze
moeite ten zeerste. Ook voor jezelf is het mooi meegenomen: je kan het op
je CV zetten en je leert er veel bij. Bovendien kan het af en toe ook zeer
boeiend zijn.
 
Hoe vaak?
Ongeveer één maal per maand ter voorbereiding van een POC. Daarnaast
kunnen er extra vergaderingen gepland worden. Er wordt verwacht dat je
komt, maar het is uiteraard niet erg als je eens niet kan komen.
Interesse of vragen?
 
Stuur een bericht naar de onderwijspagina, of naar de
onderwijsvertegenwoordigers: Mattias Theys en William Everaerts. 
Indien je twijfelt kan je ook altijd een vergadering mee komen proberen en
daarna zien of het iets voor jou is.
 
WE WANT YOU, WE NEED YOU!!!I
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Openingscantus: 09/10
Zet je Crown maar op en volg de Elite naar de leukste cantus van het

eerste semester! Onze Casa de Papel (aka zaaltje achter de recup) wordt

helemaal omgebouwd tot een heus cantusparadijs!

 

 

13 Reasons Why je zou moeten komen?

- Bier

- Sangria

- Liedjes zingen

- Moeten we echt nog meer redenen geven?

 

 

 

Kom dus zeker af met je Friends en dan bouwen we samen een zot

feestje! Omdat dit de eerste cantus van het academiejaar is, wordt er

een initiatiemoment georganiseerd voor alle eerstejaars. Zij worden om

19u30 in het zaaltje achter de Recup verwacht om kennis te maken met

de Leuvense cantussen.

 

Check zeker het Facebookevenement 'Openingscantus: Cantus & Chill'

 

 

*hahaha mopje, Pam en ik zijn geen zussen! Gotya! Kusjes, Aafje
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Openingscantus
Praktische info:

Deuren Eerstejaars: 19:30u

Deuren: 20:00 uur

Io Vivat: 20:30 uur

 

Bier/Sangria

Leden: 10 euro

Niet-leden: 12 euro

 

Water

Leden: 5 euro 

Niet-leden: 6 euro

 

VERKOOPMOMENTEN

02/10/2019              18u-20u voor pedagogen

07/10/2019               17u-18u voor niet pedagogen
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Eerstejaarswerking

Liefste eerstejaars
 
We hopen dat jullie eerste week in het Leuvense super goed
is meegevallen! Starten aan de KUL is een hele grote
verandering en we willen jullie daar heel graag bij helpen! 
Speciaal voor jullie organiseren we daarom ook eerstejaars-
activiteiten! Ideaal om je mede-studenten te leren kennen!
Naast het eerstejaarsweekend en de fakbartocht, staan deze
activiteiten nog op de planning!
 
07/10/2019              Peter- en meteravond
09/10/2019              Initiatie cantussen
21/10/2019               Eetmiddag
29/10/2019               Doop
 
Hopelijk zien we jullie allemaal daar!
Veel liefs, EJW
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24-urenloop
Lieve peda vriendjes en vriendinnetjes,

 

Het meest epische evenement van het jaar staat weer voor de deur! 

22 oktober gaan we opnieuw strijden, onze stemmen verliezen en de

vele (bier) kilo's van de eerste weken er weer af sporten. 

Je hoort het goed de 24-urenloop komt eraan! Tijdens dit evenement

strijden de verschillende studentenkringen/verenigingen voor de

meest begeerde titel van het jaar. Iedere kring/vereniging zet

gedurende 24uur studenten in om toertjes te lopen en om te strijden

tegen hun rivaal (psychologie). Wij hebben JULLIE nodig! Loop de

benen uit je lijf voor jullie favoriete kring (PEDA) en we zullen je voor

eeuwig dankbaar zijn! Ben jij minder sportief aangelegd? Kom dan

zeker supporteren voor 'Runner's high'!

 We kunnen al jullie steun gebruiken! 

Nog steeds niet overtuigd? Dan zullen de

 lekkere en vooral heel goedkope 

eetstandjes jullie wel overhalen!

 

 Dus kom zeker eens een kijkje nemen en laat jullie verrassen door de

fantastische sfeer en het groepsgevoel tijdens de 24-urenloop!

 

Runner's high verwacht jullie! 

Vele kusjes van functie sport! 

The sound of silence
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Opvallend in de media
Opinistuk -Dylan Couck 

"Studiekeuze koppelen aan resultaten in het secundair zal
ongelijkheid onder studenten versterken"

Dylan Couck, bestuurder bij de Vlaamse Vereniging van
Studenten, is geen voorstander van het gebruik van de
resultaten van leerlingen uit het secundair onderwijs om
studenten te helpen bij hun studiekeuze. Het voorstel van Luc
Sels, rector van de KU Leuven, zal volgens Couck de
ongelijkheid in het onderwijs versterken.
 
Het mag ondertussen niet meer verwonderen dat deze of gene
rector bij de start van het academiejaar de pers wenst te halen
met een controversiële uitspraak. Dit jaar was het aan Luc Sels,
de rector van de KU Leuven: “Gebruik de resultaten uit het
secundair onderwijs om studenten te helpen bij hun
studiekeuze.” Zo letterlijk zal hij het niet gezegd hebben maar
daar kwam het in essentie wel op neer. Een logische en best
brave stelling, toch? En dat is ze ook op het eerste gezicht. Dus
niets controversieels deze keer, en evenmin iets nieuws. De
Universiteit Hasselt doet bijvoorbeeld al langer onderzoek naar
het gebruik van bepaalde gegevens van leerlingen 
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uit het secundair onderwijs. Dat idee is echter niet onschuldig
en zal de democratisering van het hoger onderwijs niet ten
goede te komen. 
 
Wanneer leerlingen uit het secundair onderwijs uitstromen,
vertrekken zij vanuit een ongelijke positie die deels het gevolg
is van de schoolkeuze. Want wat betekenen resultaten uit het
secundair onderwijs nu eigenlijk? 80% scoren op wiskunde in
school A is niet hetzelfde als 80% scoren op wiskunde in school
B. Een leerkracht is immers nog steeds verantwoordelijk voor
de examens die hij of zij afneemt in het secundair onderwijs: hij
of zij kiest dus voor een bepaalde manier van evalueren en
verbeteren. Dat leidt tot vele verschillen tussen scholen, niet
het minst op het vlak van kwaliteit.Dat brengt ons tot de vraag
wat de rol is van het hoger onderwijs in de democratisering van
het onderwijs en het bieden van gelijke kansen aan
(toekomstige) studenten die vanuit een ongelijke positie
vertrekken?
 
Dus naast de wetenschappelijke vraag of op basis van de
resultaten uit het secundair onderwijs iets nuttig gezegd kan
worden over het toekomstige studiesucces van studenten moet
ook de vraag gesteld worden of dat maatschappelijk wel de
meest gewenste piste is om uit te gaan? Mijn antwoord op het
tweede deel van die vraag is momenteel negatief.

Bron: vrtNWS: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/09/24/studiekeuze/
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Ben jij een trotse pedagoog in opleiding? Dan heb je zeker deze
prachtige spullen nodig in je leven!
 
Kringtui: lid €26 / Niet-lid €27
Totebag: lid €3 / Niet-lid €3,5
Lidkaart: €7

Pedagogen Merch
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Aafje en Pam drinken op een zonnige dag een frisse cocktail op
een terrasje. Pam heeft erge dorst en drinkt vijf cocktails achter
elkaar op.  Aafje drinkt in dezelfde tijd slecht één glas.
Plotseling valt Aafje dood neer: alle cocktails blijken vergiftigd
te zijn, maar Pam heeft het wél overleefd. Hoe kan het dat Aafje
(1 cocktail) vergiftigd is en Pam (5 cocktail) niet?
 
 
Stuur het antwoord op het raadsel naar:
pedagogischekring@gmail.com
en maar kans op 1 van de 3 bonnen
 voor een gratis broodje en drankje 
bij Pain Louvain!

Raadsel van de maand


