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De eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar! We verwelkomen nieuwe leerlingen én een nieuwe jongerencoach! Tijdens de schoolvakantie waren er geen lessen maar wel de sollicitatieclub en het bijbanenproject. In het
leerhonk hebben de kandidaten mooie cv’s gemaakt met als resultaat bijbanen in vooral de horeca maar ook in de
detailhandel. De rustige periode bood ons de gelegenheid ons helemaal voor te bereiden op het schooljaar 20182019. Administratie, contacten met instanties, grote schoonmaak en nieuw lesmateriaal; we zijn klaar om de leerlingen een basis mee te geven waarin ze door kunnen stromen naar een entree of hoger niveau mbo-opleiding.

Even voorstellen… Preston (Pre-entree)
Voordat Preston begon bij Opleiding Binn’stad zat hij in de derde klas van het vmbo.
Op school liep hij vast waardoor hij zijn motivatie is verloren. Preston wordt dit jaar 17
en is dus toelaatbaar tot het mbo, maar dit is voor hem nog een stap te ver. Preston is
daarom begin deze maand gestart in de Pre-entree klas. Hierna, wil hij graag een opleiding voor de kledingbranche volgen. In de Pre-entree klas krijgt Preston lessen die
hem voorbereiden op het mbo, zoals rekenen, Nederlands en burgerschap. Daarnaast
leert hij ook hoe je een portfolio moet maken.
Ook is Preston al gestart met een stage! Hij loopt elke middag stage in het magazijn
van de Perry Sport. Als hij heeft laten zien wat hij kan, mag hij ook werkzaamheden in
de winkel doen.

Wisselingen binnen team Binn’stad
Onze jongerencoach Jameela heeft ons verlaten, ze is gestart als leerplichtambtenaar bij de gemeente
Haren!
Jobhunter en projectleider Benno heeft afscheid genomen van Binn’stad. Hij is vanaf 10 september
werkzaam bij het jongerenteam van de gemeente aan het Harm Buiterplein. Lieke Brons, vervangt
Benno als parttime projectleider.
Lieke heeft in 2011 geholpen Binnstad op te zetten en kent dus het klappen van de zweep.

Sollicitatieclub
Curtven is een jongeman van 19 jaar en komt uit Curaçao. Hij heeft een opleiding in de ICT gevolgd en wil nu in de horeca gaan
werken. Via het netwerk van Opleiding Binn’nstad is hij in contact gekomen met de McDonald’s. Hij heeft begin september
een gesprek gevoerd met McDonald’s en hij start 1 oktober.
Bij de sollicitatieclub merken we dat leerlingen het spannend vinden om
te bellen met werkgevers. We helpen ze met tips en trucs om achter een
vacature aan te bellen. Hierdoor krijgt de jongere voldoende zelfvertrouwen om een goed gesprek te voeren met zijn of haar potentiële werkgever!
De bijeenkomsten van de Sollicitatieclub zijn elke woensdag om 13.30 uur
in ons gebouw.
Kent u ook een jongere die op zoek is naar een BBL plek of reguliere baan
en wel wat hulp kan gebruiken bij het solliciteren? Meld hen dan nu aan
via onze website.
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Ontmoeting oud-leerlingen Pre-entreeklas
Vrijdag 14 september jl. kwamen oud-leerlingen van de Pre-Entreeklas en hun docent Otjep bij elkaar. Deze (inmiddels) studenten zijn na de zomervakantie doorgestroomd naar het Alfa-college of Noorderpoort. Ze volgen nu een mbo-opleiding op
niveau 1 of 2 zoals o.a. Sport en Discipline, Zorg en Welzijn of Veva. Voor de zomervakantie had de groep afgesproken elkaar
direct na de zomervakantie te zien om ervaringen over de nieuwe opleidingen uit te wisselen.
Op een voormalige stageplek van een van de leerlingen, Mac Donalds Westerhaven, troffen ze elkaar. De groep heeft nog
regelmatig onderling contact, ook met een leerling die nu in Hongarije verblijft. De band is voelbaar hecht, zelfs in bijzijn van
hun oud-docent gingen er al snel vertrouwelijke privézaken over tafel. Uiteraard werd ook gesproken over toekomstdromen,
waar wil je staan over 5 tot 8 jaar? Mooie opleidingen kwamen voorbij, zoals een (hbo) opleiding tot gymleraar, onderofficier
en een studie om aansluiting te krijgen tot een pilotenopleiding. Ambities genoeg dus!
Na afloop van dit gezellig samenzijn hebben ze afgesproken in januari 2019 weer bij elkaar komen om bij te praten en, indien
nodig, elkaar te motiveren over de opleiding. Uit alles blijkt dat iedereen blij is weer op school te zitten. Ze hebben hoop en
geloven er weer in dat ze kunnen leren!

Bijbanen Project
In opdracht van de gemeente Groningen, Armoedebeleid, bieden wij gratis sollicitatietraining en ondersteuning aan jongeren bij de zoektocht naar een bijbaan. Hierbij kunt u denken aan het maken van een
cv, digitaal solliciteren en het vinden van vacatures. De bijeenkomsten van het Bijbanen Project zijn
elke vrijdag om 14.00 uur in ons gebouw.
Kent u scholieren (16-18 jr) die op zoek zijn naar een bijbaantje en wel wat hulp kunnen gebruiken?
Meld hen dan aan via de website.

Voorlichtingsbijeenkomst
Voor dinsdagmiddag 2 oktober staat weer een voorlichtingsbijeenkomst gepland voor verwijzers. Tijdens deze bijeenkomst
worden onze trajecten uitgelegd en is er gelegenheid tot het stellen van vragen en na afloop, onder het genot van een hapje
en een drankje, te netwerken. Bent u of zijn uw nieuwe collega’s nog niet bekend met wie wij zijn en wat wij doen, aanmelden
voor de bijeenkomst kan via de website.

Nieuwe jongerencoach Otto
Mijn naam is Otto Schutte en ik ben 39 jaar. Sinds september 2018 ben ik werkzaam als jongerencoach voor Opleiding Binn’stad. Hierbij begeleid ik jongeren van de Pre-entree klas en fungeer als coach voor deze jongeren. Hiervoor ben ik jaren werkzaam geweest als HR-adviseur /
teamleider binnen de accountancy. Tijdens mijn loopbaan ben ik er achter gekomen dat ik mijn
sociale vaardigheden wil inzetten om meer voor jongeren te betekenen. Mijn sterke kanten zijn
dat ik makkelijke voor groepen sta, goed kan luisteren en empathisch vermogen heb. Om mijn
switch verder vorm te geven ben ik, naast dat ik jongerencoach ben, begin september met de
opleiding SJD bij de Hanze Hogeschool gestart.

Wist u dat
•
•
•

wij telefonisch weer goed bereikbaar zijn op de vaste lijn. Dit naast ons mobiele nummer.
er veel bijbanen beschikbaar zijn, in alle beroepsrichtingen: geen consequenties voor uitkering ouder
wij nog een werkervaringsplek hebben voor een facilitair medewerker (alle leeftijden).
er een aantal afspraken staan voor TOA toetsen voor leerlingen die naar de Educatieklas willen.

