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Vervolgopleiding
Het is alweer mei en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht is! Jongeren die zich nog niet hebben
ingeschreven voor een vervolgopleiding moeten haast maken en dit zo snel mogelijk doen. Als ze 18 jaar of ouder
zijn kunnen ze ook meteen studiefinanciering met overbruggingskosten aanvragen! Nog geen keuze kunnen maken qua richting? Op 1 juni hebben het Alfa-college, Menso Alting, en het Noorderpoort allemaal een open dag.
Klik op de naam van de ROC voor meer informatie.
Binn’stad door de ogen van… Jolanda (Educatieklas)
Jolanda is een vrouw van midden twintig die graag een startkwalificatie wil behalen.
Ze heeft twee kleine kindjes die nu beide op de basisschool zitten, waardoor voor
haar de tijd is aangebroken om weer naar school te gaan. Ze droomt ervan om banketbakker te worden en in haar vrije tijd bakt ze vaak en lekker.
In de Educatieklas kan ze voor de zomervakantie haar Nederlands en rekenen bijspijkeren, ritme en structuur opbouwen en werkervaring opdoen door stage te lopen.
Jolanda heeft deze week gesolliciteerd op een stageplek bij Hemels en Broodje van
Eigen Deeg en hoopt daar binnenkort aan de slag te mogen gaan als stagiaire! Volgende week krijgt ze te horen of ze bij een van beide plekken mag stagelopen. En
misschien komt ze wel in aanmerking voor een BBL plek als banketbakker in het
nieuwe schooljaar als ze goed haar best doet…
Opgelet: stop aanname Pre-Entree leerlingen!
Het is nog slechts acht weken tot de start van de zomervakantie. Aangezien het onderwijs
een jongere niet in zo’n korte tijd klaar kan maken om terug te keren naar het reguliere onderwijs, worden er dit schooljaar geen nieuwe jongeren meer aangenomen voor de PreEntree klas.
Dit geldt overigens nog niet voor de Educatieklas, aangezien hierbij wordt gekeken naar het
instroomniveau (taal en rekenen) van nieuwe jongeren en we daar per kalenderjaar werken.
Sollicitatieclub
De zomervakantie is alweer in zicht en dus begint de tijd te dringen voor degenen die in het nieuwe
schooljaar een BBL plek nodig hebben of nu bijna klaar zijn met hun opleiding en daarna een baan nodig hebben. De Sollicitatieclub biedt uitkomst! Wij geven jongeren (tot 27 jr.) gratis sollicitatietraining en
helpen hen bemiddelen naar een BBL plek of reguliere baan. Het enige dat wij verwachten van de jongeren is dat ze elke woensdagmiddag om half twee aanwezig zijn en zich inzetten tijdens de training.
En voor je het weet hebben ze een baan, net als Chayen, Sahar en Steven!
Bij Chayen ging het heel snel. Zij had eigenlijk alleen hulp nodig bij het opstellen van een pakkend curriculum vitae (cv) en het schrijven van een motivatiebrief. Veel jongeren beseffen niet hoeveel verschil
een duidelijk cv en een korte, maar krachtige motivatiebrief kunnen maken. Chayen zocht een baantje
tot september, voordat zij met haar nieuwe opleiding begint. Dit is gelukt, binnen twee weken was ze
aangenomen bij Vapiano aan de Poelestraat!
Voor Sahar was het vooral lastig om te beslissen in welke richting ze precies ging solliciteren. In het verleden heeft ze al bij de Provincie gewerkt als BBL secretaresse en haar diploma behaald, maar ze zocht
nu een andere werkomgeving. Haar onzekerheid en besluiteloosheid maakten het voor haar lastig om
een keuze te maken, dus zijn er eerst een paar netwerkgesprekken voor haar geregeld zodat ze in contact kon komen met verschillende bedrijfsculturen. Doordat Saher twijfelde over haar richting heeft ze
vier maanden nodig gehad: en uiteindelijk toch gekozen voor secretaresse. Sahar start binnenkort bij
Xelfine na een goed woordje van onze jobhunter. Sahar kwam na de meivakantie langs met een heerlijke appeltaart om het goede nieuws te vieren!
Steven is een oud bekende van de Sollicitatieclub, zo’n twee jaar geleden hebben wij hem geholpen aan
een baan. Inmiddels is zijn contract afgelopen en was het hem nog niet gelukt om zelf weer aan de slag
te gaan, dus heeft hij zich weer bij ons aangemeld… en voilà, drie weken later heeft hij een baan bij Deli
XL bemachtigd!
Wij wensen beide dames en Steven veel succes met hun nieuwe banen! Mocht u iemand kennen die
baat zou hebben bij de Sollicitatieclub, ga dan naar onze website (klik) en meld hen aan!
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Op stagebezoek bij… Martijn (Educatieklas)
In maart hebben we Martijn al voorgesteld in onze nieuwsbrief (klik) en
inmiddels vonden we het tijd voor een update, want hij maakt goede vooruitgang. Martijn gaat snel door de lesstof heen en zit nu al op niveau 3F.
Hij is dan ook al aangenomen bij de opleiding Pedagogisch Medewerker
niveau 3 op het Noorderpoort. Daar gaat hij na de zomervakantie starten.
In de tussentijd blijft Martijn werken aan zijn presentie bij Binn’stad, want
soms vindt hij het nog lastig om op tijd in de klas te zijn. Na de les direct
door naar stage is dan ook ideaal voor hem. Bij de Jumbo komt hij altijd op
tijd en doet hij goed zijn best. Luc van de Jumbo beaamt dat: “Martijn is
altijd aanwezig en doet het erg goed. Dat vertel ik hem ook.” Martijn is de
eerste stagiair van Binn’stad bij de Jumbo Oosterstraat en dankzij zijn
goede prestaties, staat de Jumbo ook open voor leerlingen in het nieuwe
schooljaar. “Martijn als eerste stagiair van Binn’stad bevalt ontzettend
goed en in de toekomst staan we zeker open voor meer jongens en meiden zoals hij!”
Binn’stad door de ogen van… Manal (Pre-Entree)
Een maand geleden is Manal in de Pre-Entree klas gestart. Op haar eerste dag had ze per ongeluk de
verkeerde bus genomen en kwam ze in Zuidhorn uit, maar sindsdien is ze elke dag ruim op tijd aanwezig. Ze komt uit Assen en woonde tot voor kort niet thuis, maar sinds de meivakantie woont ze weer bij
haar ouders. Manal wil later stewardess worden en heeft dan ook onlangs een capaciteitentest ondergaan om te kijken of ze met de opleiding Toerisme op niveau 3 mag starten. De uitslag laat nog even op
zich wachten… spannend dus!
Op stagebezoek bij… Jim (Pre-Entree)
Jim wordt volgende maand 16 jaar en is afkomstig van het Reitdiep College.
Hij is een handige jongen en wil na het Pre-Entree traject doorstromen naar
de Entreeopleiding Techniek of het nieuwe Fietsgilde. Daar is hij nog niet
helemaal over uit. Hij gaat bij beide opleidingen op intake om te kijken wat
het beste bij hem past.
Onze jobhunter heeft een aantal van onze vaste technische stageadressen
benaderd, maar helaas was er nergens meer ruimte voor een handige jongen voor 25 uur in de week. In Groningen zijn echter genoeg fietsenwinkels,
dus hebben we verder gezocht… en zijn we bij Boelie’s terecht gekomen!
Boelie’s is een leuke fietsenzaak waar de werknemers en stagiaires een
grote werkplaats tot hun beschikking hebben om fietsen te repareren of zelf
in elkaar te zetten. Genoeg uitdaging dus voor Jim! Ook zijn stagebegeleider
en eigenaar van Boelie’s, Reggi Boelhouwer, is te spreken over Jims werkzaamheden: “Jim doet het ontzettend goed, helemaal top!”
Op 25 en 26 mei is Binn’stad gesloten wegens Hemelvaartsdag. Onze leerlingen hebben dan geen
lessen en stage. De bijeenkomst van het Bijbanen Project op 26 mei wordt samengevoegd met de bijeenkomst van de Sollicitatieclub op 24 mei (13.30-16.00 uur).
Aangeboden: werkervaringsplek voor office manager!
Onze office manager Anouk Haverkamp (zie nieuwsbrief maart, klik) heeft in de meivakantie een betaalde baan bemachtigd! Anouk werkt nu als office manager bij We Are Designerz en dat bevalt haar erg
goed.
Dit betekent dat wij weer plek hebben voor een nieuwe kandidaat voor onze werkervaringsplek (WEP)
tot office manager/secretaresse. Het bedraagt een WEP van 32 uur, verdeeld over 5 dagen, voor mensen met een uitkering die graag werkervaring op willen doen als directie secretaresse/office manager.
De vacature kunt u op onze website vinden (klik). Het percentage WEP’ers dat de afgelopen twee jaar
bij ons naar een reguliere baan is uitgestroomd is 85%. Mocht u iemand kennen die voldoet aan de vacature, dan horen wij het graag!

