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Nog maar één dag en dan is het kerstvakantie! Onze leerlingen hebben zich allemaal al aangemeld voor hun vervolgopleidingen en kijken uit naar de vakantie. Twee weken om bij te komen en zich voor te bereiden op hun intakes in januari en een nieuwe opleiding in februari!
Opleiding Binn’stad is van 25 december tot en met 1 januari gesloten, maar in de tweede week van de kerstvakantie zijn wij open: op dinsdag geven wij onze reguliere voorlichting (13.15-14.00 uur), op woensdag vindt de Sollicitatieclub (13.30-16.00 uur) plaats en op vrijdag is er het Bijbanen Project (14.00-16.00 uur). Maandag 8 januari
2018 hervatten wij ook onze andere activiteiten weer.

Op stagebezoek bij... Sharon!
Sharon heeft een moeizame start gemaakt bij het Pre-Entree traject maar heeft zich helemaal herpakt! Ze doet het nu hartstikke goed in de klas, is altijd op tijd, is enthousiast
over haar vervolgopleiding en zet zich goed in op haar stageplek bij de Kruidvat Vismarkt.
Onlangs heeft Sharon voorgesteld om Zwarte Piet te spelen en haar stagebegeleiders en
collega’s vonden dit allemaal een leuk idee! Sharon heeft zelf voor een pak en schmink
gezorgd en tijdens haar stage-uren heeft ze ter voorbereiding op de grote dag allemaal
Donald Ducks ingepakt met Sinterklaaspapier, om op 4 december als Zwarte Piet uit te
delen aan de kinderen in de winkel.
Sharon vond het superleuk om te doen en ging met iedereen, jong en oud, op de foto!

Sollicitatieclub
Bij de Sollicitatieclub geven we gratis sollicitatietraining en helpen we jongeren bemiddelen naar regulier werk of
een BBL (werken en leren) plek.
Zo heeft Kiros vorige week een fulltime baan als klantmedewerker bij Enexis bemachtigd!
Kent u nog jongeren die een baan of BBL plek zoeken? Meld hen dan nu aan via de website (klik)!

Het Team van Binn’stad wenst u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2018!
Rondleiding Gildes: woonzorglocatie De Es en het Groothandelscentrum Gilde
Onlangs heeft de Pre-Entree klas een rondleiding gehad op de woonzorglocatie De Es en bij het Groothandelscentrum. Hier hebben de jongeren
kennisgemaakt met het ZiNN zorggilde en het GHC Gilde. De twee Gildes
zijn beide reguliere BOL Entreeopleidingen voor leerlingen die liever praktisch bezig zijn dan de hele dag in de schoolbanken zitten. De totale opleiding, zowel theorie als praktijk, vindt namelijk plaats op de werkvloer.
Onze leerlingen kregen onder het genot van een kop koffie of thee informatie over stagelopen bij De Es en mochten een kijkje nemen in de lesstof
en de werkboeken van de Entreeopleiding Dienstverlening en Zorg. Vervolgens hebben de leerlingen een rondleiding gekregen door het woonzorgcentrum en hebben zij vragen kunnen stellen over de werkzaamheden die een
stagiaire hier moet doen. Bij het GHC Gilde werd uitleg gegeven over de verschillende Entree richtingen die mogelijk zijn, zoals Verkoop-Retail, Logistiek, Horeca, Bouw en Wonen en Dienstverlening en Zorg. Bij het Groothandelscentrum zijn namelijk veel verschillende soorten bedrijven die deelnemen aan het Gilde door een stageplek
en begeleiding op de werkvloer te bieden. Ook worden er regelmatig gastlessen gegeven door werknemers van
de bedrijven.
Onze leerlingen waren erg enthousiast over de verschillende mogelijkheden bij beide Gildes en een aantal hebben zich zelfs al aangemeld voor de Gilde Entreeopleidingen! Voor meer informatie over Gildes klikt u hier voor
De Es en hier voor het GHC Gilde. Wees er snel bij want instroom per februari a.s. is mogelijk.
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Op stagebezoek bij… Inas!
In de nieuwsbrief van november hebben we Inas al voorgesteld (klik) en het leek
ons nu wel leuk om een kijkje te nemen bij haar op stage! Zoals eerder vermeld
loopt Inas stage bij de kinderopvang van WIJ Korreweg en hier heeft ze heel erg
naar haar zin. Er zijn verschillende groepen en Inas werkt veel met de zogeheten
‘meidengroep’, wat ze enorm leuk vindt!
Ook haar stagebegeleiders Arja en Jacqueline zijn erg te spreken over Inas. Ze is
altijd op tijd en als ze als eerste aanwezig is, dan zet ze alle materialen en fruit (voor
snacktijd) al klaar. Ook kan ze goed met de andere stagiaires en vrijwilligers opschieten. In haar eigen tijd zoekt Inas ook voor originele en vooral leuke, uitdagende ideeën voor activiteiten om met de kinderen uit te voeren. Deze maand gaat ze samen met de meidengroep
kerstballen maken!

Bijbanen Project
In de afgelopen maanden heeft o.a. een groep Syrische jongeren deelgenomen aan onze Bijbanen club, van wie een aantal al in eerdere nieuwsbrieven zijn verschenen met een bijbaan.
Deze nieuwe Nederlanders wilden graag aan het werk om, naast een zakcentje te verdienen,
hun taalvaardigheid verder te ontwikkelen en hun vriendenkring uit te breiden. De jongeren
deden goed mee aan de training en hadden vrij snel een baantje bemachtigd.
De jongeren verwijzen ook regelmatig nieuwelingen in hun groep naar de Bijbanenclub voor
hulp bij het opstellen van een curriculum vitae en het kiezen van een passend soort bijbaan. Hun begeleider heeft
onlangs aangegeven dat een mooi neven effect van onze Bijbanenclub is dat alle jongeren elkaar nu ook onderling
helpen met solliciteren en het vinden van vacatures!

Voorlichting voor professionals!
Op 12 december hebben wij een voorlichting gegeven aan
professionals die werken met (kwetsbare) jongeren met of
zonder startkwalificatie die weer school- en leerbaar gemaakt moeten worden en gebaat zijn bij een programma
met veel stage of jongeren die sollicitatietraining nodig hebben om een baan of BBL-plek te bemachtigen.
De voorlichting was zoals altijd “volgeboekt”. Er waren professionals van verschillende organisaties en instanties aanwezig, zoals Werkplein Ability, UWV, Noorderpoort, Alfacollege, Gemeente Groningen, ISD Noordenkwartier, verschillende WIJ teams, GKB, De Bolster, MEE Drenthe, CJG
Westerkwartier, Gemeente Groningen en het Dr. Aletta Jacobs College!
De trajecten die vanuit Binn’stad worden aangeboden zijn uitgebreid besproken, maar er was ook ruimte om casussen in te brengen en onderling te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.
Voorlichtingen aan professionals organiseren we elk kwartaal, dus houd onze website en nieuwsbrief in de gaten
voor nieuws over de eerste voorlichting van 2018!

Wist u dat...
... onze jongerencoach Iris Mooy (klik) onlangs haar BOA heeft behaald en op zoek is naar een baan als LPA?
… wij sinds kort ook op LinkedIn te vinden zijn (klik)?
… er nog plek is bij zowel de Pre-Entree als Educatieklas?
… onze facilitair medewerker Joerie (klik) een tijdelijke baan zoekt totdat hij in september weer naar school gaat?

