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De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar ligt voor u. Het is stil geworden aan het Boterdiep 34 want de vakantie is voor onze
leerlingen begonnen. In deze nieuwsbrief leest u met welke vervolgopleidingen ze in september gaan beginnen. Ook blikken
we terug op de voorlichtingsbijeenkomst van 10 juli en doen we verslag van onze deelname aan de KorreWERKTmarkt.

Doorstroom Pre-Entree en Educatieklas
Het eind van het schooljaar is een mooi moment om kort terug, maar vooral vooruit te kijken! Met een aantal van onze leerlingen heeft u al eens kennisgemaakt in onze nieuwsbrief. Inmiddels zijn ze klaar voor een volgende stap; een mbo opleiding! Leerlingen hebben gewerkt aan het opbouwen van een schoolritme, hun lesstof is op peil gebracht en ze weten wat er
van ze verwacht wordt op het mbo. Ook hebben ze kennis gemaakt met het werkveld door middel van een stage. Van KFC
tot AH en van Praxis tot Kruidvat; een diversiteit aan bedrijven heeft onze leerlingen het afgelopen schooljaar een stageplek
geboden. Op tijd komen, werkkleding mee, klanten helpen, het magazijn op orde houden.. het was niet altijd makkelijk maar
wel erg leerzaam!
De leerlingen uit het Pre-Entree traject stromen uit naar verschillende opleidingen. De meeste leerlingen gaan naar een Entree opleiding; o.a. sport en discipline, kapper, logistiek medewerker. Een enkeling gaat via een bijzondere toelatingsprocedure naar niveau 2, o.a. zorg en welzijn.
Vanuit de Educatieklas gaan de jongeren meestal naar niveau 2 maar soms ook naar een hoger niveau; dit jaar gaat zelfs een
jongere naar SAW (Sociaal Agogisch Werk) niveau 4.

Bijbanen Project
Een drukte van belang op vrijdagmiddag bij Binn’stad! Een groep van 9 leerlingen van het
ISK Groningen is op zoek naar een bijbaan. ISK staat voor Internationale Schakelklas en is
bestemd voor leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal
niet of nauwelijks beheersen. De ISK heeft als doel dat leerlingen volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Het onderwijs richt zich m.n. op het verwerven
van de Nederlandse taal en op inburgering in Nederland.
Voorwaarde om deel te kunnen nemen aan het Bijbanen project is dat de leerlingen redelijk Nederlands spreken. Sommige van de ISK leerlingen wonen nog geen jaar in Nederland dus ze kunnen wel wat hulp gebruiken bij het maken van een cv en het maken van
een sollicitatiebrief. Het is mooi om te zien dat ze ook elkaar helpen, bijvoorbeeld bij het
benoemen van elkaars kwaliteiten. De leerlingen hebben inmiddels hun cv klaar; 4 leerlingen zijn uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek, 3 leerlingen zijn al aangenomen voor
een bijbaan in de horeca en 2 leerlingen gaan aan de slag in de detailhandel!

Teamworkshop medewerkers Binn’stad
Het team van Binn’stad (projectleiding, ondersteuning, coaches en docenten) heeft het
schooljaar afgesloten met een workshop van
Bureau Cato. In de mooie omgeving van Zuidlaren hebben we een talentenspel gedaan
waarbij we elkaars talenten hebben ontdekt
en hoe we deze kunnen inzetten om het beste
uit het team te halen. Een mooie, leerzame
ervaring die ook voor onze jongeren te gebruiken is!
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Op stagebezoek bij… Michèle (Educatieklas)
Michèle is pas in mei gestart in de Educatieklas, met als doel meer een dag- en nachtritme te
krijgen zodat hij zou kunnen starten met een koksopleiding. Op zijn stageadres bij News Café
gevestigd in het centrum van de stad, kreeg hij de kans om vast ervaring op te doen in de
keuken. News Café is een horecabedrijf met een grandcafé, restaurant, zalenverhuur en een
ruimte in de kelder, geschikt voor gala’s, feesten en borrels. Tijdens zijn stage kreeg Michèle
dé bevestiging dat de horeca voor hem de juiste keuze is.
Bij News Café zijn ze erg tevreden over Michèle; er is hem een bijbaan aangeboden en in de
zomervakantie gaat Michèle zelfs hele dagen werken!

Voorlichting verwijzers
Onze laatste voorlichtingsbijeenkomst van dit schooljaar was 10 juli jl. Een
groep van 25 belangstellende verwijzers en professionals die met onze doelgroep werken, werd aan de hand van een Powerpointpresentatie voorgelicht
over de trajecten van Binn’stad. Ook hadden enkele verwijzers een collega of
stagiaire meegenomen. Vanuit de groep werden er praktijksituaties voorgelegd met de vraag of de betreffende jongere bij ons terecht kan en zo ja voor
welk traject. Na afloop van de presentatie werden er nog ervaringen uitgewisseld en contacten gelegd. We kijken terug op weer een geslaagde middag.
Was u niet in de gelegenheid om te komen en wilt u met ons kennismaken en
zien waar de leerlingen les krijgen? In september organiseren we weer een
bijeenkomst, we houden u op de hoogte.

KorreWERKTmarkt
Donderdag 5 juli organiseerde het Centrum naar Werk van de Gemeente Groningen in samenwerking met het WIJ-team van de Korrewegwijk de KorreWERKTmarkt in het Floreshuis. Een markt gericht op verschillende soorten werk; vrijwilligerswerk, stages, participatiebanen en regulieren banen. Diverse partijen zoals de
gemeente Groningen, uitzendbureaus en vrijwilligersorganisaties waren aanwezig
om voorlichting te geven over scholingsmogelijkheden en de arbeidsmarkt. Ook
was er gelegenheid je cv te laten controleren en workshops bij te wonen. Binnstad was ook vertegenwoordigd op deze markt. We hebben werkzoekenden gewezen op onze Sollicitatieclub en het Bijbanen Project. Hier kunnen zij gratis aan
deelnemen als ze graag extra ondersteuning willen bij het zoeken naar een baan.
Een aantal jongeren hebben we al terug gezien! Ter plekke hebben we ook mensen geholpen aan de juiste route naar opleiding of werk. Daarnaast was de markt
een goede gelegenheid nog meer de samenwerking te zoeken met andere organisaties.

Wist u dat….
- we in september weer een voorlichting geven voor organisaties die met onze doelgroep werken.
- onze coach Jameela vertrekt naar de gemeente Haren; ze gaat daar aan de slag als leerplichtambtenaar.
- Jameela haar plek dus beschikbaar is: werkervaringsplek HBO/WO coach.
- wij nog een werkervaringsplek hebben voor een facilitair medewerker (alle leeftijden).
- onze medewerkers ondanks hun prachtige diploma’s, nog veel extra opleidingen volgen.

