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Het is vakantie!
Het schooljaar is weer voorbij! Bij Binn’stad zijn we echter nog open, met onze nieuwe Zomereducatie
groep, de Sollicitatieclub en Entree bemiddeling.
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over hoe onze leerlingen het het afgelopen half jaar hebben gedaan, waar zij naartoe gaan en hoe de zomervakantie verder voor ons is ingevuld!
Afsluiting van onze Pre-Entree klas
Nu de zomervakantie aanbreekt, is het de hoogste tijd om terug te blikken op de laatste paar maanden.
Er is ontzettend veel gebeurd de afgelopen periode! Maar het belangrijkste is dat onze leerlingen zich
hebben ingeschreven bij een vervolgopleiding en doorstromen naar regulier onderwijs.
Van de leerlingen die in de tweede helft van het schooljaar zijn ingestroomd…
… gaat Mick starten bij Entree Zorg & Welzijn op het Alfa-college.
… gaat Jordy H. BBL detailhandel op het Noorderpoort doen, zodat ze kan werken en leren!
… gaan Isabelle, Leon, Jordy D. en Frank gaan naar Entree Detailhandel bij het Alfa-college.
… gaat ook Emre naar het Noorderpoort, voor de Entree Techniek opleiding.
Als zij met hetzelfde doorzettingsvermogen aan het werk gaan als de afgelopen periode, dan kunnen ze
volgend jaar hun diploma’s assistent dienstverlening en zorg, assistent verkoop/retail en assistent
installatie- en constructietechniek in ontvangst nemen. Het is ze van harte gegund. Maar eerst een
welverdiende zomervakantie!
Zomereducatie
Onze Zomereducatie is een groep voor jongvolwassenen
van 16-27 jaar*, die nog geen startkwalificatie hebben. Zij
volgen in de zomervakantie extra lessen Nederlands en
rekenen om hun niveau richting 2F te krijgen, zodat ze in
het nieuwe schooljaar op de Entreeopleiding of een mbo
niveau 2 opleiding kunnen starten! Ook dit traject is een
combinatie van ’s ochtends lessen (10.00-12.00u) volgen
en ’s middags stagelopen in het centrum van Groningen. Voor meer informatie kunt op onze kijken.
Voor meer informatie of het aanmelden van jongvolwassenen die hier baat bij hebben, kunt u naar onze
website gaan of een email naar educatietaalrekenen@opleidingbinnstad.nl sturen.
Alle leerlingen die later zijn gestart bij onze Zomereducatie en niet voor september op niveau 2F zitten,
kunnen in de nieuwe klassen instromen die op 17 augustus van start gaan. Op die manier kunnen zij
nog een paar weken extra voorbereiding krijgen voordat zij later in het nieuwe schooljaar doorstromen
naar regulier onderwijs.
Sollicitatieclub

Nieuw schooljaar

Hulp nodig bij het vinden van een
BBL plek? De Sollicitatieclub van
Binn’stad vindt ook in de zomervakantie plaats!

Elke dinsdagmiddag van 13.1514.00u geven wij voorlichting
over alle trajecten van Binn’stad!

Aanmelden voor het Pre-Entree
traject of de Educatieklas kan
gedurende de gehele vakantie.

Opgeven kan op de website of
door een mail te sturen naar
leerhonk@opleidingbinnstad.nl.

Na de zomervakantie starten we
op 17 augustus met nieuwe klassen!

Wij nemen dan contact met u op!

Voor meer informatie kijkt u op
onze website!

 elke woensdagmiddag van

13.30-16.00u!
 Meer weten? Klik

Voorlichting

Nieuwsbrief 44 - Juli 2015

Opleiding Binn’stad

Afsluiting van onze Educatieklas!
In de afgelopen maanden hebben de leerlingen van de educatieklas goede voortgang gemaakt! Door de combinatie van lessen en stage zijn de
leerlingen van Binn’stad met sprongen vooruitgegaan in hun ontwikkeling.
Vooral het spreken, schrijven en begrijpen van de Nederlandse taal was
voor hen erg belangrijk met het oog op hun vervolgopleidingen.
Ook de stagebegeleiders zijn erg te spreken over de vooruitgang die de
leerlingen bij hun op de werkvloer hebben gemaakt en staan dan ook positief tegenover de doelgroep van de Educatieklas. Hopelijk kunnen we
volgend jaar weer genieten van een goede samenwerking om deze jongvolwassenen verder te helpen!
Het feit dat de meesten vol vertrouwen aan niveau 2 zullen gaan beginnen is wellicht de grootste winst
die de leerling behaald hebben. De gekozen vervolgrichtingen zijn Zorg & Welzijn, Detailhandel, Logistiek, ICT en de koksopleiding!
Wij wensen de leerlingen van de Educatieklas veel succes in de toekomst!
Een uitje ter afsluiting (Pre-Entree)!

Op 2 juli heeft jongerencoach Margriet de leerlingen meegenomen naar Studio Boterdiep ter afsluiting
van het schooljaar. Arvid, de eigenaar, en Erik de workshopleider begroetten hen alvorens de studio te
laten zien. Na een korte rondleiding mochten ze in de kelder achter een computer plaatsnemen. Erik
vertelde in het kort de huisregels en daarna was het: koptelefoons op en aan de slag!
Hij liet stap voor stap zien hoe ze de mixer konden gebruiken, welke ritmes
ze konden maken en welke instrumenten gebruikt konden worden. De leerlingen vonden het in het begin nogal spannend, maar na een half uur was
iedereen druk bezig.
Uiteindelijk hebben ze na een korte pauze nog even elkaars beats beluisterd en de ochtend nabesproken. Ze vonden het allemaal erg leuk en wie
weet doen we dit volgend jaar weer met onze nieuwe Pre-Entree klas!

Wij zijn de gehele vakantie open, behalve van 27 juli tot en met 7 augustus!
Binn’stad door de ogen van… Ahmed (Zomereducatie)

Ahmed is een enthousiaste jongen van 16 jaar die een
aantal jaren in Egypte heeft gewoond. Nu hij terug is in Nederland, wil hij graag zijn Nederlands verder ontwikkelen
zodat hij serieus aan zijn toekomst kan werken. Hij begrijpt
hoe belangrijk school is en wil zich bij Binn’stad bewijzen.
Afgelopen week is Ahmed begonnen met een stageplek bij
Fietsverda! Daar heeft hij zijn eigen werkplek, om aan fietsen te sleutelen en krijgt hij goede begeleiding in een leuke
werksfeer. Dit is voor Ahmed een uitgelezen kans om
werkervaring op te doen en te wennen aan de combinatie
van scholing en stage voor zijn vervolgopleiding tot autotechnicus.
Wist u dat...?
… wij graag al uw vragen beantwoorden over (scholings- of werk) mogelijkheden voor kwetsbare jongeren?
… wij ook een reclamespotje hebben op het LED scherm op het Centraal
Station Groningen?
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… wij u ook graag onze (digitale) flyers sturen voor verdere informatie?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

