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Vakantiedrukte
Het mooie weer heeft ons koude kikkerlandje eindelijk (eventjes) bereikt. Goede timing voor onze leerlingen, want die hadden meivakantie. Bij Binn’stad ging het werk gewoon door. Naast de te schrijven rapportages, de sollicitatieclub en bijbanen, zijn we druk bezig geweest onze Facebook pagina nieuw leven
in te blazen en een tweetal evenementen voor te bereiden. Ook de toestroom van nieuwe leerlingen is
nog altijd bezig. Zowel de Pre-Entree als de Educatieklas hebben inmiddels weer een aantal nieuwe leerlingen, waarvan we een leerling in deze nieuwsbrief aan u voorstellen.

Binn’stad door de ogen van… Dylano (Pr-Entree)
Dylano is een sociale jongen van 17 jaar en zit sinds april in de Pre-Entree klas. Hij vindt het gezellig bij
Binn’stad, maar moet er nog wel aan wennen dat hij elke dag vroeg uit de veren moet. Hij woont namelijk in Beerta en dat betekent dat hij elke ochtend rond 06.00 uur op moet staan! Samen met de jongerencoach van Binn’stad heeft hij zich ingeschreven voor Metaal Techniek niveau 2 bij het Noorderpoort
College, waar hij na de zomervakantie mee gaat starten. Dylano wil graag met zijn handen werken en
zoekt een technische stage waar hij dingen in elkaar kan zetten of meten. Heeft u een stage voor Dylano of kent u iemand die dat heeft? Neem dan contact met ons op via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of
050-3189449
BBL-plek detail gezocht voor Can
Can is onlangs bij ons op de Sollicitatieclub gestart. Hij is een vriendelijke en ondernemende jongeman van 23 jaar. Na twee jaar zijn
eigen pizzazaak te hebben gerund, wil Can nu iets anders. Na de
zomervakantie start hij met de opleiding Detailhandel verkoopmedewerker op niveau 2. Zijn dagen doorbrengen in de schoolbanken
is niets voor Can, hij houdt ervan om bezig te zijn en mensen te helpen en heeft er voor gekozen om deze nieuwe opleiding in de BBL
variant te gaan doen. Door leren en werken te combineren heeft hij
straks één dag in de week les en de overige 4 dagen is hij in de
praktijk bezig, waardoor hij meteen al werkervaring opbouwt. Ook
kan hij op deze manier aan zijn economische zelfstandigheid werken.
Heeft u nog een BBL plek voor na de zomer voor een hardwerkende, gemotiveerde jongeman? Dan is Can de juiste persoon voor u!
Neem dan contact met ons op via leerhonk@opleidingbinnstad.nl of
050-3189449.

Kom ook naar de jongerenbeurs!
Op donderdag 26 mei is er van 14.00-16.00 uur een jongerenbeurs op het
Harm Buiterplein nummer 1! Dit is speciaal voor jongeren van 16 tot 27 jaar,
met of zonder startkwalificatie (mbo niveau 2 diploma) die graag willen gaan
leren, werken of leren & werken (BBL).
Jongeren kunnen zich aanmelden door een mail met naam en telefoonnummer te sturen naar leerhonk@opleidingbinnstad.nl. Deadline is 24 mei.
Klik op het plaatje hiernaast om meer over de jongerenbeurs te lezen.
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Sasha: onze eerste Bijbanen-ambassadeur

In de afgelopen maanden hebben we al iets verteld over ons nieuwe Bijbanen Project en dit keer willen
we een van onze ambassadeurs voorstellen! Sasha is op 11 maart gestart met ons Bijbanen Project en
na drie bijeenkomsten is ze aangenomen bij de Op = Op Voordeelshop!
Sasha heeft veel geleerd bij het Bijbanen Project en vanwege haar positieve instelling hebben we haar
gevraagd om een van onze ambassadeurs te worden. Dit wilde ze wel! Als ambassadeur is het Sasha
haar taak om anderen te enthousiasmeren over een bijbaantje. Jongeren nemen namelijk eerder iets
van een leeftijdsgenootje aan. Sasha deelt met jongeren
wat de voordelen zijn van haar bijbaantje en wat ze bij het
Bijbanen Project heeft geleerd. Zo kan Sasha anderen stimuleren om ook aan het werk te gaan en een eigen zakcentje te verdienen! Bovendien is het voor onze ambassadeurs een uitgelezen kans om hun eigen netwerk te vergroten, de geleerde (sociale) vaardigheden in de praktijk te
brengen en kunnen ze hun ambassadeurschap als nevenactiviteit op hun cv zetten.
Sasha heeft het naar haar zin bij Op = Op en kan het goed combineren met haar lessen op school en
stage.
Opleiding Binn’stad
Boterdiep 34
9712 LP Groningen
050-3189449

Bezoek nu onze vernieuwde
Facebookpagina via de volgende link en like ons.
https://www.facebook.com/Binnstad/

Veel uitstromers bij de Sollicitatieclub
Onze sollicitatietraining richt zich op wat de kandidaten nodig hebben. Dat betekent dat we elke week
een ander thema behandelen, vaak gastsprekers op bezoek hebben en ook een flexibele in- en uitstroom hanteren.
In onze vorige nieuwsbrief heeft u iets kunnen lezen over onze gastsprekers, dit keer kunt u lezen over
de kandidaten die het Accountteam WERK van de gemeente Groningen aan werk heeft geholpen.
Een grote pluim voor Peter! Hij is een paar weken geleden gestart bij Pluimveebedrijf ZEB Smit in Zevenhuizen en dat bevalt hem goed. Ook Vijay is sinds kort aan het werk. Hij werkt nu bij AFS als logistiek medewerker. En Robbert is inmiddels bezig met zijn vak bij SGS in Delfzijl als chemisch analist.
Roshwita had ambities in de zorg en met succes! Zij heeft inmiddels een leuke baan bij Weenings Zorg
en Welzijn. Noëlla wilde iets met uiterlijke verzorging en dat is gelukt! Zij kan haar talenten inmiddels laten zien in een kapsalon. Ghais heeft een zwak voor de horeca en gaat in september beginnen aan de
middelbare hotelschool (niv 4). Tot die tijd heeft hij nu een leuke productieklus bij Muelink & Grol.
Elijah en Rico hadden beiden hun pijlen gericht op supermarktwerk en zijn nu elkaars “concurrenten”.
Elijah werkt namelijk bij Jumbo Euroborg, terwijl Rico een BBL-plek en bijbaan bij de slagerij van Plus
Supermarkt heeft gekregen.
Wij zijn erg blij voor onze oud-kandidaten en hopen dat ze het naar hun zin hebben met hun nieuwe
werk. Gefeliciteerd allemaal!
Wist u dat...?
… u Binn’stad vanaf nu ook via Facebook kunt volgen?
… we 10% kortingsbandjes van Coolcat beschikbaar hebben voor degenen die een baantje krijgen via
ons bijbanen-project?
… we nog precies 41 schooldagen hebben tot de zomervakantie?

Meld je hier aan voor de nieuwsbrief! 

