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Beste Asteriges,
Dit is alweer de laatste Kakofonix van het jaar. Er staat nog een leuke activiteit te wachten, maar
dan is het toch echt vakantie! Het was een geweldig jaar, we hopen dat jullie genieten van de
vakantie en hopelijk tot volgend jaar!
Merel en Maria

28 juni
Eindactiviteit zwaardvechten en barbecue

Door Kayleigh

Door Merel

Nu nog de laatste deadlines inleveren en
dadelijk lekker op het strand zitten.

Nieuwe samenstelling OC
In de vorige nieuwsbrief deden we een oproep voor een nieuw studentlid. Inmiddels kunnen
we jullie het blijde nieuws brengen dat Jim als spiksplinternieuw studentlid komend jaar de
OCtaken van Merel over zal nemen. Brigitta blijft aan als tweede studentlid.
Oproep notulisten
Namens onze voormalig notuliste een oproep vanuit het secretariaat: wie o wie zou het leuk
vinden om volgend jaar bij OC vergaderingen te notuleren? Het gaat hierbij niet alleen om de
vergaderingen van de OC Keltisch, maar ook vergaderingen van andere OCs binnen de
faculteit. Ervaring met notuleren is niet nodig, je hoeft slechts snel te kunnen typen en je eigen
typefouten te kunnen begrijpen. Ook kan je oude notulen als voorbeeld gebruiken. Heb je
interesse, laat dat dan even weten aan Merel met een mailtje naar m.e.reintjens@students.uu.nl.
Een appje sturen mag natuurlijk ook!
Cursusevaluaties blok 3
Middelwelsh 1: Deze cursus is zeer positief beoordeeld. De docent zal de zorgen over de
collegeruimte doorspelen aan de verantwoordelijken. Aan het als laag ervaren aantal
contacturen kan de docent niets veranderen. Tevens stelt de docent dat repetitie in opdrachten
noodzakelijk is tijdens het leren van een nieuwe taal. Tot slot geeft de docent aan zich niet te
herkennen in het onbesproken laten van gemaakte opdrachten. Desondanks geeft de docent aan
hier ook in toekomstige cursussen aandacht aan te zullen besteden. Ziekte van de docent aan
het begin van de cursus zal hier mogelijk aan hebben bijgedragen.
Old Irish 2: Ook deze cursus is zeer positief beoordeeld. Het werken met de DIL gaat volgend
jaar waarschijnlijk in Old Irish 1 opgenomen worden. Dat delen van het huiswerk voor de
poëzielessen onbesproken werden gelaten, ziet de docent niet als probleem.
From Táin to Tolkien and beyond: Verbeterpunten voor deze verder positief beoordeelde
cursus zijn de verschillen tussen de stof in de cursushandleiding en Blackboard en de
toegankelijkheid van het materiaal. De docent heeft aangegeven te zullen werken aan deze twee
punten.
Grieks 2: De cursus is positief beoordeeld. Uit de evaluatie kwam naar voren dat er wellicht
wat onduidelijkheid bestond over het vereiste (Nederlandse) taalniveau. De docent stelt dat het
niveau wat gehanteerd wordt academisch niveau is en dat dit wellicht een punt is om expliciet
duidelijk te maken aan toekomstige studenten. De docent kan zich vinden in de opmerking dat
de verdeling van de te toetsen stof beter had gekund, maar geeft aan dat dit komend jaar
wellicht opgelost wordt door gebruik van een nieuw boek.
Latijn 2 (BA): Zowel docent als studenten zijn vrij tevreden over deze cursus. De docent zal
gaan kijken naar betere communicatie over de tentamens.
Latijn 2 (MA): Hoewel studenten erg tevreden waren over de docent en redelijk tevreden met
de cursus, is het niveau als te hoog ervaren. De heeft hierbij opgemerkt dat dat Latijn II, in
tegenstelling tot Latijn I, een niveau 2cursus is, en dat deze dus inderdaad iets lastiger is. Ook
constateerde de docent een dergelijk verschil in ervaring tussen ‘Latijn 1 studenten’ en
‘eindexamen Latijn studenten’ alleen bij de MAstudenten en niet bij de BAstudenten. Dit heeft
mogelijk te maken met het verplichte karakter van de cursus voor MAstudenten.
Namens de OC studentleden,
Merel
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