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MANDAATFICHE: Cantor 

LAATSTE KEER GEÜPDATET: 12/02/2020 
 
 

NIVEAU: Teamcoördinator 

UNIT: Activiteiten  

TEAM: Cantor 

TAAKOMSCHRIJVING:  
Als cantusuithangbord van Medica verzorg je samen met de praeses en vice-praeses enkele 

officiële cantussen doorheen het jaar (openingscantus, eerstejaarsweekendcantus, 

doopcantus, ‘grote’ cantussen). Verder zorg je ook voor een ervaren team cantor die 

klaarstaat om de overige jaar-/unit-/teamcantussen te leiden. De liederenkennis moet 

onderhouden worden en zo mogelijk uitgebreid, dit door verscheidene evenementjes op te 

zetten waar geïnteresseerden naartoe kunnen komen (cantusklasjes). Ook andere 

traditionele studentikoze gebruiken kunnen uitgevoerd worden (bijvoorbeeld: 

krambamboulicantus) in samenwerking met andere teams. 

VERGADERINGEN: 

Vergaderingen Medica: 

• Bureau: 1x per week 

• Unit: 1x per twee weken 

Vergadering facultair: 

• Faculteitsraad: +- 4x/jaar 

WAT BETEKENT HET OM LID TE ZIJN VAN HET PRAESIDIUM? 

- Wat wordt er van je verwacht? 

o Participatie in het beslissingsorgaan en nadenken rond standpunten en interne 
werking 

o Je springt mee in waar nodig, neemt af en toe een shift op 
o Je bent een aanspreekpunt en boegbeeld van de kring 

▪ Je wordt verwacht regelmatig aanwezig te zijn op events 
o Engagement voor Medica 

- Wat krijg je ervoor terug? 
o Je ontwikkelt verschillende soft skills: 

▪ Vergaderen, time management, … 
o Een leuke en sfeervolle omgeving met vrienden voor het leven 
o Medica merchandising 
o Netwerking 
o Doorgroeimogelijkheden binnen de kring 
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TIJDSBESTEDING: (zwaartepunten doorheen het jaar…?) 

Je 1e werk begint in de kiesweek. Je wordt verwacht om de weken voor de kiesweek mee te 

helpen met de organisatie hiervan. Tijdens de kiesweek zelf (2e week na de paasvakantie) help 

je ook met shiften en sta je paraat om vragen van het praesidium en de leden te 

beantwoorden. 

Tijdens de zomervakantie zal er bovendien een praesidiumweekend georganiseerd worden, 
waar naast de teambuilding ook al heel wat praktische zaken geregeld zullen worden. Hier 
wordt je aanwezigheid verwacht. 

De cantor is vooral actief gedurende de eerste 3 maanden van elk semester omdat cantussen 

in de laatste maand voor de blok eerder schaars zijn. Ook tijdens de blok is er zo goed als geen 

activiteit, al is de ‘examencantus’ wel een begrip geworden in het Leuvens, maar uiteraard 

geen verplichting. Aangezien het merendeel van de cantussen niet door de cantor MOET 

gedaan worden, is het vooral een delegerende functie. Natuurlijk kruipt er in de organisatie 

van eerder genoemde evenementen wel wat tijd, al is dit eerder beperkt en volledig zelf te 

kiezen. 

VERKIEZING: 

Om verkozen te worden, stuur je tegen de 3e kiesvergadering je cv en motivatiebrief door naar 

het neutraal comité. Op de 3e kiesvergadering zelf kom je je visie toelichten. Op de 4e 

kiesvergadering volgt dan de echte verkiezing, waarbij je nog verschillende vragen over de 

functie zal moeten beantwoorden. 


