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Welkom op de Campus sociale 

school! Wie doet wat binnen soca? 

 

Allereerst een heel warm welkom op de campus Sociale School! Heel het 

praesidium van SocA zal dit jaar zijn uiterste best doen om er voor elke 

student op deze campus een top jaar van te maken. Wij staan altijd klaar 

voor vragen of gewoon voor een leuke babbel! Maar uit welke functies 

bestaat zo’n praesidium nu juist, wat houden die functies in en wie oefent ze 

uit? 

Praeses 

De praeses is een van de belangrijkste functies binnen het praesidium, 

aangezien hij of zij een belangrijke vertegenwoordiger van de 

studentenvereniging is naar de buitenwereld toe. De praeses staat aan het 

hoofd van het team en bepaalt de richting die de studentenvereniging 

uitgaat.  

Huidige Praeses: Louise Beyens 

Vice-Praeses 

Samen met de praeses vormt hij of zij Team Praeses, in het kort ook wel TP 

genoemd. De vice-praeses ondersteunt de praeses waar nodig. Indien de 

praeses afwezig is of niet (meer) in staat is om de functie uit te oefenen 

neemt de vice-praeses tijdelijk de leiding over. 

Huidige Vice-Praeses: Iris Gijbels & Rune Mathijs 

Quaestor 

De quaestor zorgt voor de financiële kant van de studentenvereniging. Hij of 

zij houdt de boekhouding bij en zorgt dat deze correct en transparant is. Hij 

of zij staat bovendien in voor alle inkomsten en uitgaven van de vereniging.  

Huidige Quaestor: Romy Geeraerts 

Schachtenmeester(es)/Schachtentem(m)(st)er 

De schachtenmeester(es) leert de nieuwe schachten wat kan en niet kan op 

een cantus, zingt hen de cantusliederen voor en laat hen kennismaken met 

het kringlied en onze tradities. Schachten met vragen of problemen kunnen 

bij de schachtenmeester(es) terecht voor raad en advies, maar ook kunnen 

deze schachten wel eens vriendelijk op de vingers getikt worden indien zij op 

onze activiteiten hun boekje te buiten gaan. 



De schachtentem(m)(st)er ondersteunt de schachtenmeester(es) bij het 

opleiden van de schachten en het organiseren van de aan hen gerichte 

evenementen 

Huidige Schachtenmeesteres: Adelina Vanderwaeren 

Huidige Schachtentemster: Marte Driesen 

Ab-Actis 

De ab-actis maakt verslagen van de vergaderingen en houdt belangrijke 

besluiten bij. Verder staat de ab-actis ook in voor de kalender. 

Huidige Ab-Actis: Xena Van Oosterwyck 

A.C. 

A.C. staat voor algemeen coördinator. Hij of zij heeft een ondersteunende, 

coördinerende functie en zit al minstens één jaar in het hoog praesidium van 

SocA. 

Huidige A.C.: Romy Geeraerts & Leen Vanroy 

Alumni 

Deze functie houdt in dat je het contact onderhoudt met oud SocAnen. De 

verantwoordelijke van alumni probeert hen op de hoogte te houden van de 

activiteiten en hen erbij te betrekken. Ook is het leuk om eens een activiteit 

voor hen te organiseren zodat de band tussen SocA en oud-SocA niet 

verloren gaat. 

Huidige verantwoordelijken Alumni: Leen Vanroy, Romy Geeraerts, Xena Van 

Oosterwyck 

EJW 

EJW staat voor eerstejaarswerking. Dit team zorgt ervoor dat elke eerstejaars 

student zich welkom voelt bij SocA en op de Sociale School. Ze organiseren 

verschillende activiteiten zoals de doop en de peter-meter-activiteit. 

Huidig Team EJW: Liza Tormans, Jorine Tielens, Samantha Tops, Wout Martens 

Feest 

De functie feest zorgt voor de feestjes van onze studentenvereniging. Zoals 

de TD’s en het galabal. Hun taken gaan van het inkleden van die 

evenementen over het vastleggen van de zaal tot het voorzien van een 

keurige taakverdeling voor tijdens de evenementen.  

Huidig Team Feest: Brenda Verbakel, Naomi Meunier, Nicolaï Knapen, Nikita 

Van Thurenhout, Tomasz Saliën 



Fac 

Het team fac zorgt ervoor dat het iedere woensdagavond weer een heus 

festijn met promo’s is in onze facbar ’t Archief. Deze avonden zijn ook altijd in 

een leuk thema, dus zeker een echte aanrader! 

Huidig Team Fac: Anatole Huhn, Anne-Sophie Meerpoel, Antje 

Schoenmakers, Jade Eijckmans, Jolente De Meyst 

Sport & Cultuur 

Team sport en cultuur probeert enerzijds de leerlingen aan de Sociale School 

in beweging te krijgen met allerlei leuke activiteiten en anderzijds zorgen zij er 

ook voor dat we doorheen het jaar wat kunnen proeven van de cultuur die 

Leuven te bieden heeft. Er zijn dus naast de leuke feestjes ook nog tal van 

andere activiteiten die wij organiseren! 

Huidig Team Sport & Cultuur: Caroline Klich, Joy Van Brussel, Marieke 

Vanrintel, Nicky Heylen 

Scriptor 

Als scriptor ben je verantwoordelijk om elk semester een SocrAntje af te 

leveren. Hierin vind je nieuwtjes over de school, over SocA, over welke 

activiteiten er geweest zijn of nog moeten komen, maar ook gewoon leuke 

spelletjes om te doen tijdens de dode momenten. 

Huidig Team Scriptor: Dagmar Kestelyn & Mika Ramaekers  

PR 

PR, of public relations, zorgt voor het contact/goede relaties tussen SocA en 

de buitenwereld. Het maken van banners en foto’s, het promoten van 

evenementen, het onderhouden van onze Instagram, .. vormen hier 

onderdeel van. 

Huidige verantwoordelijke PR: Rani Claes 

Web 

Onze webverantwoordelijke zorgt ervoor dat je alle nodige informatie over 

het reilen en zeilen binnen SocA ook kunt terugvinden op onze website. 

Verder houdt hij of zij zich ook bezig met het onderhouden, maken en 

updaten van onze site. 

Huidige Team Web: Charlotte Moeyersons & Lotte Fransens 

 

 

 



Onderwijs 

De verantwoordelijke van onderwijs onderhoudt het contact met de 

studentenraad. Op deze manier kan er een goede samenwerking zijn tussen 

onze kring en de CSR. 

Huidige verantwoordelijke Onderwijs: Joke Kenens 

Medewerker 

Een medewerker is iemand die overal een beetje helpt. Wanneer er handen 

te kort komen, zullen zij een extra handje helpen. Hiernaast zorgen zij ook 

voor de lekkere verkoopmomenten op school. 

Huidige medewerkers: Anouk De Roover, Sarah Maris 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 redenen om je te laten 

dopen 

 

1 Je leert andere eerstejaars kennen en samen een doop      

     doorstaan schept een band.  

 

2 Het is een unieke ervaring die je meedraagt voor de rest van 

      je leven. 

 

3 Kan je jezelf echt student noemen als je niet bij een 

      studentenvereniging zat? 

 

4 Eerstejaarsweekend was gewoon echt super en je wilt meer    

       van dit! 

 

5 Al je vrienden laten zich dopen en je vindt dat dat echt super 

     leuk klinkt. 

 



 

6 Als schacht mag je naar de exclusieve SocA-evenementen 

       gaan. 

7 Je zit meer te lachen, dan je te schamen. 

8 Je maakt vrienden voor het leven.  

9 SocA is gewoon geweldig en je wilt daar deel van uitmaken. 

10 Je moet dit echt gewoon doen, geen excuses! 

 

 

 

 

 



 

Do’s en Don’ts op een cantus 

 
Na de doop, is er ook een heuse doopcantus. Voor de meesten van de 

eerstejaars zal dit de eerste keer zijn dat ze deelnemen aan een cantus en 

het kan wel eens verwarrend worden. Hier vind je de do’s en don’ts van een 

cantus. 

 

DO: Breng je eigen beker mee. 

DON’T: Klappen! 

DO: Na een liedje direct je codex dichtdoen. 

DON’T: Geen gsm’s! 

DO: Met volle borst en veel enthousiasme meezingen, maar wel op de maat 

😉 

DON’T: hele tijd op tafel kloppen. 

DO:  Een leuk tekstje schrijven in de codex van je buur. 

DON’T: Het eerste deel zo hard gaan, dat je het 

laatste deel niet meer kan meedoen. 

DO: Het Io Vivat, Gaudeamus Igitur en SocA-

lied vanbuiten kennen. 

DON’T: Praten tijdens het stille moment. 

DO: Een SocA-sticker op de achterkant van je 

codex plakken. 

DON’T: Op de blauwe pagina’s schrijven. 

DO: Elkaar met mate toedrinken uit 

vriendschap. 

DON’T: Als schacht iemand van het praesidium toedrinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een peter of meter? 

 
De deuren van de middelbare school zijn gesloten, maar die van de Sociale 

School staan wagenwijd open voor jou! Zo een nieuw begin kan moeilijk zijn, 

soms zie je door het bos de bomen niet meer en kan je wel wat hulp 

gebruiken. Wij willen jullie deze met veel plezier aanbieden. Alle eerstejaars 

(gedoopt of niet gedoopt) kunnen zich opgeven om een peter of meter 

toegewezen te krijgen. Een peter of meter is een ouderejaarsstudent die je 

wat wegwijs kan maken op school, in Leuven of in het studentenleven. Hij of 

zij neemt je onder zijn of haar vleugel en bij die persoon kan je dan ook 

terecht met al je vragen of als je met iets zit. Het is iemand die je tips & tricks 

kan geven over studeren aan de Sociale School, maar ook over waar de 

beste (én goedkoopste) plaatsen zijn om te gaan eten of eentje te gaan 

drinken. Je opgeven voor een peter of meter is dus zeker een echte 

aanrader! Nu vraag je je misschien af hoe je dit kan doen? Ga zeker een 

kijkje nemen op onze Facebookpagina, hier zal een evenement opkomen 

waarin je een inschrijvingslink kan vinden. 

 

 

 
 

 

 

 

 



De feestweek 

 
De eerste week in het hoger onderwijs is altijd spannend en wij voorzien voor 

jullie activiteiten om de stoom af te blazen! Extra info over de evenementen 

kan je altijd terugvinden op onze Facebookpagina. 

 

Zondag 15/9: Meet & Greet by SocA 

Ben jij nieuw in Leuven en ken je er nog niemand? Geen paniek! Met dit 

spannende kennismakingsspel komt daar een einde aan. Kom samen met 

ons strijden om zoveel mogelijk geld in bezit te hebben in ons super leuke 

kennismakingsspel. Wat schept er nu meer een band dan samen winnen? 

 

Maandag 16/9: Leuven by night 

Aan het begin van het academiejaar weet je direct wie de nieuwe 

studenten zijn. Namelijk de studenten die rondlopen met Google Maps open 

op hun gsm. Wil jij op een leuke manier Leuven leren kennen, kom dan zeker 

naar deze rondleiding! Zo kom je te weten waar je goedkoop pintjes kan 

gaan pakken, gezellig kan chillen met je vrienden en natuurlijk ook waar je 

ons elke woensdagavond kan vinden! 

 

Dinsdag 17/9: Wie is de mol? 

Je zal talloze mensen leren kennen op onze campus, binnen SocA, … maar is 

iedereen wel te vertrouwen? Dit kun je zelf ondervinden met onze super 

coole “Wie is de mol”- activiteit. Haal je beste mensenkennis naar boven en 

kom erachter wie de mol is. Of…misschien ben jij wel de mol? 

 

Woensdag 18/9: Districtzuip @ ’t Archief 

Op woensdag kan je ons terugvinden in ’t Archief voor het feestje van de 

eeuw. Kom strijden voor de eer van het district waar jij op kot zit, kom je beste 

zangskills tonen en als je het aandurft kan je ook die gooiskills showen. Zak 

dus woensdag vanaf 16u af naar ’t Archief. Be there or be ◼. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteiten september – 

december 
 

 

Elke woensdag Fac @ ’t Archief 

3 oktober 2019 Peter & meter activiteit 

10 oktober 2019 Doop + doopcantus 

14 oktober 2019 Mega Jungle Speed 

4 november 2019 Peter & meter activiteit 

14 november 2019 Cantus + TD 

20 november 2019 Gezelschapsspelletjes + fac 

25 november 2019 Nadoop + cantus 

28 november 2019 Hogeschool XL 

9 december 2019 Kerstfeestje 

 

Pullenverkoop 

 
Studeren in een lekker comfortabele pull, wie wilt da nu niet? Blijf je maar 

zoeken achter die perfecte pull, zoek dan niet langer! Naar jaarlijkse 

gewoonte verkoopt SocA de geweldige SocA-pullen voor alle studenten van 

de Sociale School. 

Om te weten welke maat perfect is, staan wij tijdens de eerste week klaar 

met pullen in alle maten zodat jullie deze eens kunnen passen. Op dat 

moment kan je ook je bestelling plaatsen. Je vindt ons tijdens de 

middagpauze op de -1 aan het cursuslokaal. Hier kan je ze voordat de blok 

begint ook komen afhalen. 

De SocA-pullen zijn niet alleen ideaal om in te studeren, maar zijn ook perfect 

om je te beschermen tegen de kou na een avondje uit of om comfy mee in 

de les te zitten. Dit jaar zijn de pullen lichtgrijs.  

 

 

 

 

 

 

 



 

De CSR wants you! 
 

De CSR of studentenraad is een onderdeel van de campus Sociale School 

door en voor studenten. Hun doel is om het jou op onze campus zo 

aangenaam mogelijk te maken, maar daar hebben we wel een groep leuke 

en enthousiaste studenten voor nodig. Naast het feit dat je een spraakbuis 

bent voor je medestudenten en een verschil kunt maken, kan je als lid 

studiepunten verdienen voor je inzet en is het ook een aanwinst op je cv. 

Meer weten? Stuur hen dan zeker een berichtje via Facebook! 

 

 

 

Tips & Tricks 

 
 

De UCLL-app 

Deze app is echt een super handig iets! Je kan er je lessenrooster inzien, ook 

recente wijzigingen, zodat je zeker nooit aan het foute lokaal staat. Ook kan 

je er je studentenkaart mee opladen, zie je het laatste nieuws van de UCLL 

en zijn er shortcuts naar je studentenmail, KULoket en nog meer. Zeker 

downloaden dus. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS.  

 

Vélo 

Leuven is geen gigantisch grote stad en je kan er heel veel te voet doen, 

maar ben je iemand die liever overal met de fiets heen gaat dan is Vélo 

zeker iets waar je eens naar moet kijken. Hier kan je aan een goedkoop tarief 

een fiets huren. Voor een UCLL-student kan dit al aan €25 per jaar.  Vélo kan 

je terugvinden op Hollestraat 1, vlakbij de bushalte Ijzerenmolenstraat. 

 

 

 

 

 

 

 



Hoe op onze campus geraken? 

De Sociale School is niet de meest bereikbare campus, maar ook al zie je het 

niet zitten om elke dag de berg te trotseren met de fiets kan je er nog steeds 

makkelijk geraken. Bus 315 is de snelste om op de campus te geraken 

aangezien deze niet langs Gasthuisberg passeert. Als je aan halte “Heverlee 

Sociale Hogeschool” wilt afstappen, kan je buiten de 315 ook nog de 316, 

317 en 318. Je kan ook altijd afstappen aan halte “Gasthuisberg”, daar stopt 

bijna elke bus die door Leuven rijdt en ook de ringbussen (de 600 en 601) 

stoppen hier.  

 

Het studentenrestaurant aka “De Warme Refter” 

In het studentenrestaurant van onze school kan je elke middag lekkers 

verkrijgen aan schappelijke prijzen. Broodjes, worstenbroodjes, groentjes voor 

een slaatje, warme maaltijden, … je vindt het allemaal in de warme refter. Je 

kan hier enkel betalen met je studentenkaart of met je bankkaart. Tip: betaal 

je met je studentenkaart, dan heb je geld uitgespaard! 

 

Hoe draag je een schachtenlint? 

Voor zij die zich laten dopen is het belangrijk om te weten hoe je je 

schachtenlint moet dragen. Dit lint is in de kleuren van SocA: bordeaux, zilver 

en groen. Dit lint draag je, voor zolang je schacht bent, over je 

linkerschouder met het bordeaux aan de bovenkant (de kant van je hart). 

Als je ervoor kiest om je later op het jaar ook te laten ontgroenen, ben je 

schacht af en mag je je lint over je ander schouder dragen met het 

bordeaux nog steeds naar je hart.  

 

Hoe in de 8u30-lessen geraken? 

In het middelbaar was het al hard genoeg om elke ochtend in de les te 

geraken en sorry om het te moeten zeggen, maar dat wordt er niet beter op. 

Door je gsm in een glas te zetten wordt het geluid versterkt, waardoor de 

kans groter is dat je niet door je wekker slaapt. 

 

Concentratietips 

- Je gsm tijdens de les op stil zetten of in je tas steken 

- Vul een drinkbus met water voor tijdens de les. 

- Studeer met je schoenen aan. Je brein denkt dan dat je nog ergens 

naartoe moet dus blijft goed wakker. 

- Voldoende frisse lucht! 

 

Goedkope eetplaatsjes in Leuven 

- De Werf (Hogeschoolplein 5) 

- Alma Studentenrestaurant (Tiensestraat 115, Edward Van Evenstraat 2) 

- De Komeet (Oude Markt 54, naast de Domino’s) 

- De Notre Dame (Grote Markt 11) 

- En om eentje te drinken ben je altijd welkom in ’t Archief, zeker op 

woensdagavond! (Zeelstraat 1, zijstraat Oude Markt) 

 



 

 

Bezigheden voor dode 

momenten 

 

 


