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Voor u de 100 editie van onze nieuwsbrief en in een nieuw fris jasje! We hebben afscheid genomen van onze leerlingen in de
Educatieklas en het Pre-Entree traject; na een intensief traject volgt er nu een welverdiende vakantie. Wij hebben samen prachtige resultaten geboekt en graag lichten wij enkele succesverhalen in deze nieuwsbrief toe! Wij bij Binn’stad gaan nog wel even
door, maar in week 32 en 33 nemen wij twee weken vrij en staan wij 17 augustus staan wij weer fris en fruitig klaar voor het
nieuwe schooljaar. Daarom verschijnt er in augustus geen nieuwsbrief, in september volgt ons volgende editie. Aanmelden voor
onze trajecten blijft gedurende de hele zomerperiode mogelijk; dit betekent dat onze wekelijkse voorlichting op de dinsdagmiddag blijven doorgaan! Uiteraard houden we nog steeds rekening met de richtlijnen vanuit het RIVM en vragen we u daarom
vooraf een afspraak te maken.
Succesverhaal … Omar (Educatie)
Omar is 17 jaar en is uitgevallen op de opleiding Tandartsassistent niveau 4. Hij vond het minder
leuk en uitdagend dan verwacht. Bij Opleiding Binn’stad hebben wij Omar begeleiding geboden
bij zijn studiekeuze en heeft hij een stage gelopen. Inmiddels is Omar aangenomen voor de MBO
4 opleiding (Junior) Accountmanager! Hij had zich begin deze maand aangemeld voor deze opleiding. Om toegelaten te worden door de toelatingscommissie van het Noorderpoort heeft Omar
een motivatiebrief moeten schrijven. Naar aanleiding van deze brief en het intakegesprek dat
daarna met het Noorderpoort volgde, heeft Omar deze week te horen gekregen dat hij is aangenomen en in september met de opleiding mag starten! Wij zijn trots op Omar en wensen hem
heel veel succes komend schooljaar.
Succesverhaal … Radyene (Educatie)
Radyene, onze leerling van de educatieklas, is aangenomen voor de koksopleiding aan het Noorderpoort! Tijdens haar stage bij Inspiratiecafé OSO heeft ze ervaring opgedaan in het bereiden van
lunchgerechten en het maken van gebakjes. Ook heeft ze geleerd om cappuccino’s te maken en
als gastvrouw te werken en de klanten te ontvangen. Door deze ervaring is ze erachter gekomen
dat ze graag de koksopleiding wil doen en heeft ze zich bij het Noorderpoort aangemeld. Door
middel van een TOA-toets bij Opleiding Binn’stad heeft ze kunnen laten zien dat ze MBO niveau 2
aankan en heeft het Noorderpoort haar naar aanleiding van dit resultaat laten weten dat ze is
aangenomen en in september met de opleiding mag starten! Dit is erg mooi nieuws en we wensen
Radyene dan ook heel veel succes met haar opleiding!
Terugblik Pre-Entree klas door … docent Otjep
In februari 2018 ben ik hier begonnen. Bijna 35 jaar nadat ik zelf met lesgeven was gestopt. Ik hield
mij daarna vooral bezig met het begeleiden van scholen begeleiden en met onderwijsbeleidsadviezen. Dus in de herfst van mijn werkzame leven kom ik weer met ‘mijn voeten in de klei’ van de onderwijspraktijk te werken. Direct contact met leerlingen en proberen goed en interessant les te
geven zodat de leerlingen alsnog aan kunnen sluiten op het mbo om later toch nog met een diploma toe te treden tot de arbeidsmarkt. Ik moet eerlijk zeggen, dit is het leukste wat ik tot nu toe
gedaan heb. Het is dankbaar werk! Ik ben zelf opgegroeid tussen drop-outs, maar was toen vooral
gericht op mijn eigen schoolloopbaan. Toen was ik niet in staat om mijn jeugdvrienden te helpen.
Met veel plezier werk ik nu met een doelgroep die mijn jeugdvrienden in herinnering brengen. Het
voelt of ik alsnog iets goed kan maken. Maar wel met veel vreugde!
Wist u dat…
… dat het schooljaar eindigt en je jezelf aan kunt melden of een leerling voor het nieuwe schooljaar?
… we een vacature open hebben staan voor een Facilitair medewerker? zie https://bit.ly/2YOLalO
… dat de clubs tijdens de zomervakantie gewoon doorgaan?
… Op de maandag- en donderdagmiddag wij niet meer fysiek aanwezig zijn, maar zeker wel telefonisch en via de mail bereikbaar?
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Even voorstellen … Gislaine (Sollicitatieclub)
Gislaine is 20 jaar, woont in Groningen en zoekt een fulltime baan. Ze heeft al heel veel
werkervaring opgedaan in haar jonge leven, maar het is allemaal begonnen bij haar oma
op de markt waar ze als klein meisje al achter de kraam stond om mee te helpen. Sindsdien heeft ze verschillende bijbaantjes gehad, onder andere bij de AH, Kruidvat, Sushi
Mall en Brasserie Midi. Het is Gislaine haar droom om toegelaten te worden tot de
kunstacademie Minerva, maar ze wil hiervoor eerst een uitgebreid portfolio maken en
daarnaast graag fulltime aan het werk om geld te verdienen. Gislaine is een heel open,
sociaal en creatief meisje met een heleboel ervaring in diverse werkvelden. Wij gaan
Gislaine bij Binn’stad ondersteunen in het vinden van een baan en we hopen dat ze snel
aan de slag kan!

Even voorstellen … Tumina (Sollicitatieclub)
Tumina is 20 jaar, woont in Groningen en is op zoek naar een fulltime baan. Tumina is bij Opleiding Binn’stad gekomen, omdat ze hulp zocht bij het schrijven van een motivatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek. Ze wil graag fulltime aan het werk omdat ze wil sparen voor een
eigen huisje in Groningen. Tumina heeft werkervaring opgedaan bij de Vomar, waar ze 3 jaar heeft
gewerkt. Ook heeft ze verschillende schoonmaak banen gehad, onder andere in vakantieparken.
Daarnaast heeft ze stages gelopen bij de Albert Heijn en Zorggroep Tellus. Tumina vindt het leuk
om nieuwe dingen te leren en staat open voor allerlei soorten werkzaamheden. Ze is heel erg gemotiveerd en gedreven om een baan te vinden en hoopt dat met haar aanmelding voor de sollicitatieclub van Opleiding Binn’stad te bereiken.
Sollicitatiegesprekken bij de Bijbanenclub..
Saba en Azazet zijn goede vriendinnen van elkaar en hebben zich samen ingeschreven voor de
Bijbanenclub. We hebben mooie cv’s opgesteld, motivatiebrieven geschreven en na flink ploeteren een sollicitatiegesprek gescoord bij Effektief en Yasumi. De dames zijn beide afkomstig uit
Eritrea, zijn de Nederlandse taal nog niet erg machtig en vinden het daarom extra spannend om
een sollicitatiegesprek te voeren! Gelukkig is er hulp aanwezig en staan ze er niet alleen voor. Wij
hopen op een goed resultaat en houden jullie op de hoogte!

Veilig werken bij Binn’stad… Bedrijfshulpverlening
Jongerencoaches Simon en Linnet hebben de 2-daagse BHV-cursus positief afgerond en hun BHV certificaten met succes behaald. Hoe hebben zij het ervaren?
Simon: Afgelopen maand heb ik 2 dagen de BHV-cursus gevolgd. Ik heb de cursus
als nuttig en leerzaam ervaren. Het was leuk om de branden te blussen en met de
brandblussers te spuiten. Het geeft een goed gevoel dat ik nu weet ik hoe ik moet
handelen in een noodsituatie. Opleiding Binn’stad is weer een stukje veiliger.
Linnet: ik was uiterst enthousiast over de cursus: ‘Twee dagen lang heb ik van alles
geleerd over het verlenen van eerste hulp, hoe om te gaan met brand, hoe te handelen tijdens ontruimingssituaties en het voeren van duidelijke communicatie. Het
was een heleboel informatie, maar door het enthousiasme en de deskundigheid
van de docent en de mooie balans tussen theorie en praktijk heb ik alles goed in me
op kunnen nemen en weet ik nu beter hoe ik moet handelen bij een incident. Dat
geeft een goed (en veilig) gevoel!

