WIE ZIJN WIJ?
Studievereniging Emile is opgericht in 1990
door
studenten
Pedagogische
Wetenschappen in Leiden. Tegenwoordig is
het de Studievereniging van Pedagogische
Wetenschappen en Academische Pabo. Voor
velen is de naam Emile onbekend, maar er is
met een reden gekozen voor deze
verenigingsnaam. De filossof Jean-Jacques
Rousseau schreef namelijk het boek 'Émile'
over
de
volgens
hem
ideale
opvoedingsmethode

In deze folder vindt u in het kort alle
belangrijke informatie over Emile. Zo
wordt uitgelegd wat wij organiseren en
hoe je zelf onderdeel kan zijn van Emile!

CONTACT

Studievereniging Emile
Wassenaarseweg 52, kamer
SB05
2333 AK Leiden
Tel.: 071-5273685

WAT DOEN WIJ?
Emile is een vereniging voor en door
studenten. Wij zijn de schakel tussen
studenten, de universiteit en de praktijk.
Emile staat het meest bekend om haar
boekverkoop, waarbij leden 10% korting
krijgen op Nederlandstalige boeken en
15% op Engelstalige boeken in de
kortingsperiode. Daarnaast verkopen wij
samenvattingen van studieboeken

WAT KUN JE
VERWACHTEN?
Eerstejaarsweekend
Elk jaar in september organiseren wij het
eerstejaarsweekend. Dit weekend zal
komend jaar plaatsvinden op 9, 10 en 11
september 2022. De inschrijving zal eind
juni openen. Je kunt je dan via een link
op de website inschrijven. Tijdens dit
weekend kunnen eerstejaars studenten
kennis maken met elkaar en met Emile.
Een fantastisch begin van jouw eerste
jaar als pedagogiek of ACPA-student!

Andere activiteiten
Naast het EJW doen wij natuurlijk nog
veel meer! Éen keer per jaar organiseren
wij een korte en lange reis. Ook worden
er ieder jaar veel lezingen, symposia,
workshops,
excursies
en
en
een
ouderavond georganiseerd! Voor ouders
is het namelijk ontzettend leuk en
interessant om te zien waar hun zoon of
dochter mee bezig is! Naast onze
studiegebonden activiteiten organiseren
we ook ieder jaar meerdere feesten en
andere niet-studiegebonden activteiten,
zoals lasergamen, karaokeavond, naar
attractieparken en nog veel meer! Elk
jaar wordt nagedacht over nieuwe
ideeën.

WAT KAN JIJ DOEN?
Wil jij af en toe leuke dingen doen met
studiegenoten of alvast een kijkje nemen bij
organisaties waar jij misschien later aan het
werk kan gaan? Houd dan het prikbord bij
SB05, de nieuwsbrief, website, Instagram en
Facebook in de gaten en schrijf je in!

HET BESTUUR

Het
bestuur
bestaat
uit
studenten
Pedagogische
Wetenschappen
en
Academische Pabo, waardoor er een goede
band is met de leden. Het bestuur is betrokken
en staat altijd voor haar leden klaar. Misschien
vind je het zelf ook leuk om tijdens je studie
een bestuursjaar te doen!
Heb je vragen over de studie of de vereniging
die je graag persoonlijk met een bestuurslid
wil bespreken? Aarzel dan niet en stuur ons
een mailtje naar emile@fsw.leidenuniv.nl!

commissies van emile

Wil je misschien zelf lezingen, het
Eerstejaarsweekend of andere activiteiten
bedenken en organiseren? Word dan actief in
een (of meerdere) van onze commissies!
Hieronder leggen we ze even uit!
AcquisitieCommissie: Houdt zich bezig met
het verwerven van samenwerkingspartners.
Feest- en BorrelCommissie: Organiseert de
feesten en borrels.

MannenCommissie: De commissie van Emile
waar de mannen vertegenwoordigd zijn. Zij
organiseren in totaal twee activiteiten.
BlogCommissie: Schrijft de blog van Emile.
Neem eens een kijkje op www.tabulascriptaemile.nl
ReisCommissie: Organiseert een korte en een
lange reis.
StudiegebondenCommissie: Organiseert
studiegebonden activiteiten, zoals lezingen.

CarrièreCommissie: Organiseert activiteiten
die gericht zijn op jouw carrière na je studie.
AlumniCommissie: Organiseert activiteiten
voor afgestudeerde leden.
ActiviteitenCommissie: Organiseert leuke
activiteiten en uitjes voor alle leden.
AcPaCommissie: Organiseert studiegebonden
activiteiten gericht op AcPa-studenten.
DiesCommissie: Verzorgt een spetterende
week met verschillende activiteiten om de
verjaardag van Emile te vieren.
EerstejaarsActiviteitenCommissie:
Organiseert het eerstejaarsweekend en
eerstejaarsactiviteit.

Lid worden?
Inschrijven voor Studievereniging Emile kan
via de website! Het lidmaatschap kost €16,50
per studiejaar. Met een lidmaatschap krijg je
korting op boeken, samenvattingen en

Bereik ons via:
www.studievereniging-emile.nl
emile@fsw.leidenuniv.nl
@studievereniging_emile

activiteiten! Word dus snel lid!
Studievereniging Emile

