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de MEP-app

Wist je

Je hebt er wellicht al van gehoord via je
commissievoorzitters, maar voor het geval
het je helemaal ontgaan is, er is een MEPapp. Hartstikke handig als je het programma
niet meer weet of voor wanneer je iemand
wil contacteren. Je kan er natuurlijk ook
veel meer mee! Deel foto’s of nieuwtjes
met anderen onder het kopje nieuws.
Als je vragen of opmerkingen hebt
kun je direct contact opnemen met je
commissievoorzitters, daarnaast kunnen
jullie ook een aantal bestuursleden bereiken.
Vergeet ook vooral niet om de journalisten
te contacteren wanneer je een leuk wist-jedatje hebt! Je kan natuurlijk ook meedoen
met verschillende polls die dagelijks
worden bijgewerkt. Kortom, de MEP-app is
essentieel! Maar hoe download je deze nu?

Stap 1: Download de ‘Yapp’ app in je Play
Store of App Store

Stap 2: Voer de volgende code in: 3XTT82
of scan de QR-code bovenaan dit krantje
met je QR-scanner

Stap 3: Maak een account aan of log in

met Facebook om mee te kunnen praten

Stap 4: Lees alles goed door, post MEPfies
en doe mee met de polls
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Om 15.30 uur werd er vol spanning
uitgekeken naar de uitslag. Wie werd
gekozen om deel te nemen aan de
Limburgse MEP Conferentie 2016?
De een had wel verwacht dat hij werd
gekozen, de ander was compleet
verrast. De bijdrage in de commissies en
in de debatten waren doorslaggevend.
De volgende zes leerlingen zullen
Tsjechië gaan vertegenwoordigen
op de aankomende conferentie: Pim
Op het Raayland College werd de Jenniskens, Jessy Luijpers, Pleun
voorbereiding voor deelname aan de Herder, Tom Grisez (delegatieleider),
Limburgse MEP Conferentie georganiseerd Abel Buijnsters en Marjolein Reintjes.
in de vorm van een mini-MEP. Een
groep van vijfentwintig enthousiaste
leerlingen meldde zich aan voor de
schoolvoorronde op 1 februari 2016.
De groep werd verdeeld over zes lidstaten.
Bovendien werden de leerlingen ingedeeld
in vijf commissies. Elke commissie
kreeg een pittig vraagstuk voorgelegd.

Mini-MEP op het
Raayland College

Om
9.00
uur
gingen
de
delegatievergaderingen van start, gevolgd
door
de
commissievergaderingen.
Vervolgens werden de resoluties opgesteld
met natuurlijk hier en daar wat begeleiding
van de deelnemers van vorig jaar. Hierna
volgde een delegatievergadering over de
resoluties en een lobbysessie die zelfs
doorging tijdens de pauze en de fietstocht
naar het gemeentehuis. In de raadszaal van
het gemeentehuis mochten we ons plenair
debat houden en dat was een bijzondere
ervaring. In de debatronde werden er
gelukkig enkele resoluties aangenomen,
hoewel er soms verassende wendingen
plaatsvonden tijdens de debatten.

Bij dezen presenteren wij vol trots
jullie de commissievoorzitters en
journalisten van dit jaar! Aangenaam!
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Welkom op Rolduc:
Slapen in een
klooster
Op het moment dat jullie dit lezen zijn jullie
op weg naar Rolduc, jullie eerste maaltijd
als MEP’pers zal hier plaatsvinden. In dit
gebouw zullen jullie ontbijten, vergaderen
en slapen. Hotel en conferentieoord Rolduc
zal de thuisbasis zijn van MEP Limburg
2016. Maar wat is Rolduc eigenlijk?
Tijdens de busrit hebben jullie vast wel
ontdekt dat jullie reis eindigde in Kerkrade.
Maar jullie wisten toen nog niet dat jullie
slaapplaats, gebouwd in 1100, tot de top 100
belangrijkste monumenten van Nederland
behoort en daarmee op de UNESCO-lijst
staat. Voorheen was hier ook een middelbare
school gevestigd, maar tegenwoordig heeft
het veel meer doeleindes. Het bestaat uit
een brasserie, een onderwijsinstelling,
particuliere woonruimtes en een hotel. Het
conferentieoord heeft veel conferentiezalen
waarin jullie zullen gaan vergaderen.
Een ding is duidelijk, Rolduc is groot.
Probeer vannacht als jullie terug naar
jullie slaapkamers lopen niet te verdwalen,
want iedere seconde nachtrust kunnen
jullie deze week goed gebruiken.

Sophianum: Gulpen goes Europe
Eind
van
aan
en
de
4

2015 heeft de MEP-delegatie
2015 voorlichting gegeven
alle vierde klassen van HAVO
VWO. Tevens werden er in
lessen maatschappijleer van
VWO debatlessen gegeven.

In januari en februari volgde het
enthousiasmeren van de leerlingen om
mee te doen en werd er een proefronde
georganiseerd. Voor de finale op 29
februari gaven zich 17 leerlingen op,
maar helaas trokken enkelen zich
op het laatste moment nog terug.
Maandag 29 februari had het Sophianum
College een enthousiaste groep die
alles op alles zette om geselecteerd
te worden. Het eerste debat ging
over de vier plannen van de EU om
de migratie van vluchtelingen beter
te regelen. Elke deelnemer moest
een van de plannen verdedigen.
Deze ronde werd gevolgd door een
presentatie over het land Litouwen,
het land wat het Sophianum College
gaat
vertegenwoordigen
tijdens

de conferentie van 2016. De
staande voordracht was goed
voorbereid door de leerlingen
en
de
presentatietechnieken
waren van een hoog niveau.
De derde en laatste ronde was
een
onvoorbereide
stelling
die ze moesten verdedigen of
tegenspreken. Deze stelling ging
over een ethische discussie die
momenteel in Nederland gevoerd
wordt.
Deze
opdracht
was
moeilijker voor de kandidaten,
maar ook dit werd een goed debat.
Toen moest er een keuze gemaakt
worden, wie zou de nieuwe delegatie
worden? De groep denkt een goede
delegatie Litouwen te gaan vormen
op de MEP Conferentie Limburg.
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Maria
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Rim Schlupp, Joris Kirkels en
Linde Grooters veel succes.

Ken je CV: Bas van de Mortel

Wat is je volledige
naam?
Antonius Laurentius
Sebastiaan van de
Mortel, dus eigenlijk
heet ik Anton.
Beschrijf je ideale
partner
Blond of bruin haar,
sportief en eerlijk.

Met welke
commissievoorzitter
zou je het liefst een
beschuitje willen eten?
‘Met jou natuurlijk Elyas,
oh nee je bent geen
voorzitter. Dan met
Nawal.’
Wat vind je het mooist aan
jezelf?
Het haar in mijn navel.

