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Inmiddels zijn we al weer bijna twee maanden verder in het nieuwe jaar. Het is buiten soms onstuimig geweest, maar
inmiddels kunnen we al weer genieten van de zon. Gelukkig wisten de leerlingen door weer en wind nog steeds ons
leer honk te vinden. Ze hebben de afgelopen weken hard gewerkt, maar op dit moment genieten ze van de voorjaarsvakantie.
In deze tweede editie van 2019 van onze nieuwsbrief stellen we onze leerlingen Jeremey en Naud en de nieuwe
office manager i.o. Joyce aan u voor. Tevens vertellen we over de broers Alexander en Mikiel van de bijbanenclub,
Danny die deelneemt aan de sollicitatieclub en onze voorlichting voor verwijzers die op 7 februari jongstleden heeft
plaatsgevonden.
Even voorstellen… Jeremey (Pre-Entree)
Jeremey komt vanuit Baflo met de scooter naar Groningen. Hier volgt hij iedere
ochtend het pre- entree onderwijs. Wat Jeremey precies wil gaan doen is voor
hem nog niet helemaal duidelijk, maar hij hoopt dat tijdens de periode bij Opleiding Binn'stad te ontdekken. Zijn grootste hobby’s zijn het rijden op zijn scooter
en het sleutelen aan scooters. Hiernaast heeft Jeremey ook interesse in de ICT.
Het repareren van telefoons en laptops is voor hem een ideale bezigheid. Hij
loopt inmiddels stage bij Irepair en doet dat met veel enthousiasme.

Even voorstellen… Naud (Pre-Entree)
Naud is begin januari gestart met de Pre-Entree opleiding. Hij heeft op diverse VMBO scholen
gezeten en wil uiteindelijk graag een opleiding in de detailhandel gaan volgen. Naud is gek van
merkkleding en wil graag zijn eigen winkel beginnen. Ook voor hem is zijn scooter een grote
hobby. Wij zijn op dit moment druk bezig met het zoeken van een stageplaats waar hij zijn eerste commerciële ervaring op kan doen. Het liefst loopt Naud stage bij een (heren) kledingwinkel waar hij zelf ook graag kleding koopt. Deze week gaat Naud weer het centrum in om te solliciteren.

Bijbanenclub: Alexander en Mikiel
Alexander was deelnemer aan de bijbanenclub. In twee sessies hebben we samen zijn cv
gereed gemaakt en twee sollicitaties verzonden. Daarnaast zijn wij met Alexander door
Groningen gelopen op zoek naar potentiële werkplekken. Tijdens deze zoektocht heeft
Alexander zijn cv afgegeven bij ‘t Feithhuis. Hier mocht hij gelijk op gesprek komen. Twee
dagen na dit gesprek heeft hij een dag proef gedraaid. Dit was van beide kanten zo’n succes dat hij meteen een arbeidsovereenkomst heeft gekregen. Wij wensen Alexander veel
werkplezier toe! Omdat Alexander enthousiast was over het bijbanenclub, heeft hij vorige week zijn broer Mikiel ook meegenomen. De coach heeft een kennismakingsgesprek
gevoerd, Mikiel ingeschreven en vervolgens is hij druk bezig
geweest met zijn CV.
Naast Mikiel waren er meerdere nieuwe deelnemers. Ook zij worden begeleid en
gecoacht op weg naar een leuke bijbaan. Wij zoeken voor twee jongedames respectievelijk 18 en 19 jaar oud, schoonmaakwerk en een leuke job in de bediening bij
een restaurant.
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Sollicitatieclub: Danny
Half februari is Danny gestart bij de sollicitatieclub. Samen met de coach heeft hij een mooie cv
gemaakt en is daarna druk bezig gegaan met solliciteren. Danny woont in Groningen en is 19
jaar. Hij heeft een VMBO TL diploma, een tijdje Laboratoriumtechniek gestudeerd op het MBO
en zoekt nu een ondersteunende functie. Hij houdt van aanpakken en mensen helpen. Verder
werkt hij heel graag met computers en haalt ze graag uit elkaar om te repareren. Danny kijkt uit
naar een baan in een restaurant omdat hij het daar mensen naar de zin kan maken.
Maar een baan waarbij hij goed gebruik kan maken van zijn verstand van computers, ziet hij
ook wel zitten. Heeft u een baan of tips voor Danny, dan horen wij het graag.

Voorlichting voor verwijzers
Op donderdag 7 februari jongstleden heeft de voorlichting voor de verwijzers plaatsgevonden. Deze organiseren
we eens in de drie maanden. Er was een ruime opkomst met circa 20 personen. Sanny, eindverantwoordelijke
voor Opleiding Binn’stad heette iedereen van harte welkom. Projectleider Lieke vertelde over de inhoud van het
pre-entree onderwijs en de educatie klas. Daarna sloot Sanny af met een presentatie over de sollicitatie- en bijbanenclub. Aansluitend was er natuurlijk nog tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Volgens een aanwezige leerplichtambtenaar was de voorlichting en het persoonlijke contact waardevol. We kunnen dan ook terug kijken op een geslaagde en informatieve middag.

Nieuwe medewerker: office manager i.o.
We hadden nog maar net onze vorige secretaresse, Martina, voorgesteld toen zij na drie maanden een betaalde
baan kreeg! Gelukkig vonden wij snel een nieuwe kandidaat:
“Mijn naam is Joyce Siderius-Bolman en ik ben sinds begin februari werkzaam als office
manager i.o. Na vele jaren gewerkt te hebben in de Retail, op het gebied van sales, inkoop en marketing, wilde ik heel graag ervaring opdoen in een andere werkomgeving.
Ondersteunen, plannen en organiseren waren daarbij voor mij de belangrijke pijlers,
maar bovenal ook plezier op de werkvloer!
Bij Opleiding Binn’stad kwam een werkervaringsplek vrij als office manager i.o. en die
kans heb ik met beide handen aangepakt. Voor mij een mooie mogelijkheid om nieuwe
vaardigheden te leren en mijn kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Ik kan dan ook
zeggen dat ik heel erg blij ben met deze eerste stappen op weg naar een carrière
switch!”

Wist u dat…?
•

wij graag langs komen om uw team over onze opleidingen te vertellen

•

er nog plekken beschikbaar zijn voor jongeren bij de Sollicitatieclub

•

er een werkervaringsplek vrij is voor een facilitair medewerker, zie onze site

•

de inschrijvingen voor het volgende schooljaar al bijna weer moeten

