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Het is alweer bijna kerst!
De feestdagen komen er alweer aan! Onze leerlingen hebben straks lekker vakantie en daarna maken
de meesten zich klaar om door te stromen naar het mbo. In de nieuwsbrief kunt u daar meer over lezen.
Wij van Binn’stad willen u alvast fijne feestdagen en een gezond & gelukkig 2016 wensen!
Pre-Entree traject en Educatieklas
De kerstvakantie is al in zicht! Onze jongeren zijn druk bezig met het kiezen van en
inschrijven voor een vervolgopleiding, want sommige opleidingen starten al in januari! Een aantal van onze leerlingen hebben een meeloopdag gehad en sommigen
zijn zelfs al samen met de jongerencoach op intake geweest bij hun vervolgopleiding. De meeste van onze leerlingen weten pas na de kerstvakantie of ze mogen
starten op het mbo en daar kunt u in onze volgende nieuwsbrief meer over lezen.
Maar er zijn ook een paar jongeren die het al wél weten en die komen verderop
aan het woord!
Jongeren die geschikt zijn voor ons Pre-Entree traject (geen vmbo/mbo diploma en
16 jaar of ouder) of de Educatieklas (vmbo of AKA/Entree diploma en minimaal 18
jaar) dan kunt u hen aanmelden om na de kerstvakantie bij ons te beginnen! Ook dinsdag 22 december
hebben wij om 13.15u zoals gebruikelijk een voorlichting over beide trajecten en via de website (onder
Pre-Entree of Educatieklas) kunt u hen hiervoor aanmelden. Als wij hier een melding ontvangen nodigen
we hen uit!

In de kerstvakantie hebben onze leerlingen vakantie, maar zijn wij wel geopend!
De sollicitatieclub vindt alleen plaats op 23 december, niet op 30 december.
Bekijk onze website voor onze aangepaste openingstijden.
Zenailey mag doorstromen!
Zenailey stond ook al in onze vorige nieuwsbrief om iets over zichzelf en haar stage
bij de Kruidvat te vertellen. Inmiddels heeft Zenailey een intake gehad bij het Alfacollege en is ze aangenomen bij de Entree NT2 Detailhandel opleiding! Na de kerstvakantie is ze nog twee weekjes bij ons en dan start ze bij het Alfa-college.
Op Curaçao heeft Zenailey een niveau 1 diploma zorg behaald, maar helaas wordt
deze niet erkend in Nederland als een AKA/Entreediploma en daarom start ze op een
Entreeopleiding. Bij deze opleiding worden (detail)handel en extra taallessen gecombineerd. Als ze daar haar diploma heeft behaald wil ze doorstromen naar zorg & welzijn op niveau 2 omdat ze later zuster wil worden.
Zenailey kijkt erg positief terug op haar tijd bij de Educatieklas. Op de vraag wat ze heeft geleerd bij
Binn’stad zegt ze: “Mijn Nederlands verbeteren en omgaan met een andere cultuur.” Het leukste vond
ze haar stage bij de Kruidvat, nieuwe mensen leren kennen en om in de klas van elkaar te leren.
Haar advies voor haar klasgenoten? “Goed je best doen om je diploma te behalen, want je moet voor
alles wat je in het leven wilt vechten!”
Wij vinden het erg jammer om afscheid te nemen van Zenailey omdat ze altijd vrolijk en gemotiveerd is,
maar we hebben er het volste vertrouwen in dat ze het enorm naar haar zin zal hebben op het Alfacollege en daar haar diploma behaalt!
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Bijbanen Project
Na de kerstvakantie starten we bij Binn’stad met een nieuwe project: het Bijbanen Project! Dit project is
gericht op 16- en 17-jarige scholieren uit minimagezinnen die op zoek zijn naar een bijbaantje. Op deze
manier krijgen zij de kans om zich verder te ontwikkelen en meer financiële armruimte binnen het gezin.
Jongeren in deze doelgroep zijn vaak onbekend met bijbanen en daar willen wij hen bij helpen.
Elke vrijdagmiddag is er van 13.30-16.00u een bijeenkomst waar de jongeren hulp krijgen met solliciteren. Hierbij kunt u denken aan:





Opstellen van een goed curriculum vitae
Schrijven van een pakkende sollicitatiebrief
Sollicitatiegesprekken voorbereiden
Juiste presentatie (zo nodig een nette outfit en knipbeurt!)

De ouders van deze jongeren hoeven niet te vrezen dat inkomsten
van hun 16- of 17-jarige tiener(s) invloed hebben op hun uitkering
(uitzondering is bijzondere bijstand specifiek voor de tieners); voor de kinderbijslag is er een maximum
bedrag dat deze tieners mogen bijverdienen, namelijk € 1.266 netto per kwartaal. Voor meer informatie
hierover kunt u op onze website kijken.
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven door te mailen naar bijbanen@opleidingbinnstad.nl en dan nemen wij contact met hen op.
Oscar stroomt door!
Oscar is graag met zijn handen bezig en had al stage gelopen in een autogarage toen hij bij de Educatieklas van Binn’stad kwam. Hij heeft een
goede start gemaakt bij ons en heeft veel vooruitgang gemaakt in zijn
Nederlands en rekenen. Daarnaast liep hij stage bij Fietsverda, waar
ze erg tevreden zijn over Oscar. Daarom hebben ze hem ook een BBL
plek aangeboden!
Na de kerstvakantie is Oscar de eerste leerling die gaat doorstromen.
Hij mag namelijk meteen in januari starten met zijn nieuwe opleiding aan het Noorderpoort! Oscar heeft
er veel zin en wij wensen hem dan ook veel succes en plezier!
Sollicitatieclub
Het is de laatste weer lekker druk bij de sollicitatieclub; veel jongeren zijn op zoek naar een BBL plek of
een baan. Bij ons krijgen ze hulp bij de verschillende aspecten van het solliciteren en helpen wij met bemiddeling, in samenwerking met het Accountteam WERK van de gemeente Groningen. Op woensdag
23 december is de laatste bijeenkomst van het jaar en op 6 januari 2016 verwachten we iedereen weer.
Afgelopen maand zijn een paar jongeren weer uitgestroomd met een BBL plek/baan: zo werkt Ton nu bij
Albert Heijn, is Denise werkzaam bij het Martini Hotel, is William begonnen bij Sita en gaat Jacco na de
kerstvakantie starten bij Autoriteit Consument en Markt.
Dat is nog eens een mooie afsluiting van het jaar! Wij wensen hen allen veel succes!

Wist u dat...?
… onze collega’s van de gemeente Groningen nog kandidaten (jong en oud!)
zoeken voor een versnelde BBL opleiding tot beveiliger/gastheer?
… de wegwerkzaamheden aan het Boterdiep nagenoeg voltooid zijn en we
nu aan een mooie boulevard zitten?

Opleiding Binn’stad
Boterdiep 34
9712 LP Groningen
050-3189449
www.opleidingbinnstad.nl

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

