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Voorbereiding op volgend schooljaar
De zomervakantie staat om de hoek en daardoor breekt een onrustige periode aan voor leerlingen. De laatste loodjes vallen
hen zwaar, maar tegelijkertijd is er ook veel spanning over hun vervolgopleiding. Velen moeten voor het eerst op intake en
het is belangrijk dat ze daar goed op voorbereid zijn. Sommige krijgen meteen te horen of ze aangenomen zijn, anderen
moeten afwachten of worden zelfs op de wachtlijst gezet als er al veel aanmeldingen zijn. Het is voor de jongere belangrijk
om alle zaken zoals studiefinanciering, overbruggingskosten, boeken en laptop tijdig te regelen.

Binn’stad door de ogen van… Anish (Educatieklas)
Anish is 20 jaar, geboren en getogen in Groningen. Op 9 mei is hij bij de
Educatieklas gestart om zijn Nederlands nog enigszins bij te spijkeren, in het
schoolritme te komen en basis werknemersvaardigheden op te doen door
middel van stage. Op rekenen scoorde hij al op niveau 2F (voorwaarde toelating tot mbo niveau 2 opleiding), maar op Nederlands nog net niet.
In het verleden heeft Anish zijn diploma’s niet behaald en dus is het voor
hem van belang om taal en rekenen goed onder de knie te hebben, wil hij
worden toegelaten tot een vervolgopleiding. Hij wil agogisch medewerker
worden zodat hij later met jongeren kan werken, maar heeft zich ook aangemeld voor verzorgende IG/Begeleider maatschappelijk werk omdat de opleiding vrij populair is. Voor deze opleidingen zal hij een buitengewone toelatingsprocedure moeten starten omdat hij niet de juiste vooropleiding heeft.
Door het traject van de Educatieklas te volgen kan hij zijn motivatie, presentie, niveau en geschiktheid aantonen.
Zomervakantie!
Volgende maand begint de zomervakantie alweer en hiervoor houden we de vakantieroosters van de
ROC’s aan. Hieronder alvast een handig overzicht met data voor dit schooljaar:
De laatste school- en stagedag voor onze Pre-Entree leerlingen is op 12 juli
De Educatieklas heeft les en stage tot en met 14 juli
Op 25 juli is de laatste voorlichting over ons Pre-Entree traject en de Educatieklas voor
geïnteresseerde jongeren
De Sollicitatieclub heeft de laatste bijeenkomst op 26 juli
Het Bijbanen Project heeft op 28 juli de laatste bijeenkomst
Opleiding Binn’stad is in de zomervakantie van 31 juli tot 20 augustus gesloten.
Op stagebezoek bij… Jeroen (Pre-Entree)
Jeroen is zestien jaar en woont in Warffum met zijn ouders en broertje en
zusje. Hij heeft hiervoor op het CSG Wessel Gansfort in Winsum gezeten
en is direct na de meivakantie bij het Pre-Entree traject gestart. Jeroen wil
later als installatiemonteur aan het werk en heeft zich, na een capaciteitentest, ingeschreven voor de opleidingen Elektrotechniek (Alfa-college)
en Constructiewerker (Noorderpoort); na een intake is hij meteen aangenomen bij de niveau 2 opleiding constructiewerker!
Als onderdeel van het Pre-Entree traject loopt Jeroen ook elke middag, na
de les, stage. Hij wilde wel in een supermarkt aan de slag en kon dan ook
snel starten bij de Albert Heijn in de Nieuwe Ebbingestraat. Op stage vindt
hij het vakkenvullen en spiegelen leuk om te doen, de afdelingen frisdrank
en alcoholische dranken zijn zijn verantwoordelijkheid bij de Albert Heijn.
Jeroen heeft soms nog moeite met het communiceren van afspraken en zich hieraan houden, maar dat
is ook een onderdeel van stage: het ontwikkelen van basis werknemersvaardigheden. Zijn stagebegeleider bij de AH, Nikky Dijkstra (assistent Supermarktmanager), erkent dit ook. Soms is het lastig voor
Jeroen om zich aan de regels te houden, maar hij doet wel zijn best en maakt hierin vooruitgang. “Na
regen komt zonneschijn,” aldus Nikky.
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Binn’stad door de ogen van… Mohammad (Pre-Entree)
Mohammad is anderhalf jaar geleden samen met zijn ouders vanuit Syrië naar
Nederland gekomen en hij beheerst de Nederlandse taal al vrij goed. Het PreEntree traject is voor hem de ideale plek om zijn lesstof op peil te krijgen, een
schoolritme op te doen, stage te lopen en te wennen aan de Nederlandse cultuur alvorens door te stromen naar de Entreeopleiding. Zowel op school als de
werkvloer zijn er veel verschillen in Nederland vergeleken met zijn thuisland
en in het begin vond hij dat erg lastig. Nu er wat meer duidelijkheid is voor
hem doet hij goed zijn best, zowel op school als op zijn stageplek bij de Nazar
Supermarkt tegenover school. Op stage gaat het zelfs zo goed, dat hij een
bijbaantje voor de zaterdag erbij heeft gekregen!
Mohammad wil later graag vliegtuigen bouwen en heeft zich daarom aangemeld voor twee opleidingen op Entree niveau: assistent mobiliteitsbranche en assistent installatie- en
constructietechniek (BBL). Aanstaande maandag heeft hij voor beide opleidingen een intake en daar
gaat hij samen met de jongerencoach naartoe. In de volgende nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen!
Sollicitatieclub
Bij de Sollicitatieclub helpen we jongeren (tot 27 jr.) gratis aan een BBL plek of reguliere baan door middel van sollicitatietraining en bemiddeling. In ruil daarvoor verwachten we dat de jongeren zich inzetten
en elke woensdag op tijd aanwezig zijn bij de bijeenkomsten. Veel van de jongeren die uitstromen
trakteren zelfs op appeltaart als zij zijn aangenomen!
Aron is onlangs uitgestroomd en kwam langs met een heerlijke kersenvlaai en een spuitbus slagroom
om ons te bedanken voor alle hulp en te vieren dat hij een tweejarig contract voor een BBL plek als
lasser/constructiewerker heeft gekregen! Aron heeft zichzelf destijds bij ons aangemeld, omdat wij zijn
vriendin Lisanne (klik) ook in korte tijd hebben geholpen aan een BBL plek. Allebei zijn ze binnen 3
maanden succesvol uitgestroomd en nu kunnen ze in het nieuwe schooljaar beiden aan hun nieuwe
BBL-opleiding beginnen! Succes en veel plezier!
Heeft of kent u ook een jongere die in korte tijd een BBL plek of reguliere baan wil bemachtigen? Meld
hen dan aan voor de Sollicitatieclub via onze website (klik)!
Op stagebezoek bij… Jolanda (Hemels)
In de nieuwsbrief van mei (klik) hebben we Jolanda al voorgesteld en toen
was ze nog in afwachting van haar stageplek… kort daarna kreeg ze te horen
dat ze mocht starten bij Hemels Groningen! “Hemels is dé hotspot van Groningen als het gaat om de lekkerste gebakjes, de lekkerste taarten en drop-deadchocola” volgens de website en is te vinden aan de Oude Ebbingestraat 59.
“Jolanda doet het heel goed,” aldus stagebegeleider en eigenaar van Hemels
Groningen, Maaike Folkerts. “Afgelopen maandag voor het eerst zelf helemaal
een eigen taart gemaakt, een bananen-toffee taart! Ze is soms nog wel wat
onzeker, maar zet zich goed in en levert goed werk.”
Jolanda is zelf ook erg tevreden met haar leuke stageplek. Ze heeft haar stage-uren over de ochtend en middag verdeeld en begint al ’s ochtends vroeg
voor de les omdat ze dan mag helpen met taarten maken. Na de les helpt ze
met broodjes, snacks en alles wat erbij komt kijken op de drukke middagen.
De stageplek is door Binn’stad geregeld voor Jolanda, omdat zij na de zomer wil starten met een
opleiding tot banketbakker. Vandaag heeft ze haar intake en dan is het nog even afwachten of ze
wordt aangenomen!
Wist u dat...
… jongeren zich nu al kunnen aanmelden voor Pre-Entree en Educatieklas voor volgend schooljaar?
… er nieuw Groen Gilde (Entreeopleiding) is opgezet in Assen? Klik voor meer informatie!
… een aantal van onze huidige leerlingen ook doorstromen naar hogere niveaus?
… dat wij twee WEP-vacatures open hebben staan als facilitair medewerker en jongerencoach?

