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De vakantie ligt alweer even achter ons en de klassen en clubs zijn weer begonnen. Onze leerkrachten en jongerencoaches zijn blij de jongeren weer in levenden lijve te zien. We kunnen “corona-proof” werken door onze zeer kleine groepen. Hierdoor kunnen de docenten en wij de jongeren nog beter begeleiden naar hun doelen.
Voor u ligt onze nieuwsbrief waarin we u graag de laatste ontwikkelingen en enkele positieve belevenissen van onze
leerlingen met u delen!
Even voorstellen …. Henk (Pre-entree klas)
Dit schooljaar is Henk gestart in de pre-entree klas. Hij is 16 jaar en woont samen
met zijn moeder en zusje in Beijum. Henk woont nog maar kort in Groningen. Hij
heeft voor de zomer 1,5 jaar in Spanje gewoond. In Spanje heeft hij een traject gevolgd bij Soria Zorg (gezinshuis), waarbij jongeren intensief worden begeleid bij hun
algemene ontwikkeling. Henk heeft hier veel geleerd en is gemotiveerd om hard aan
zijn toekomst te werken. Henk wil door zijn eigen ervaringen nu ook graag andere
jongeren gaan helpen. Henk wil in februari beginnen met een opleiding in de zorg.
De komende periode gaat Henk aan zijn Nederlands en rekenen werken en stagelopen bij de Albert Heijn.

Even voorstellen …. Ayham Ayalek (Educatieklas)
Ayham is 20 jaar, komt uit Syrië en woont nu inmiddels 4 jaar in Groningen. Zijn grote droom is
om acteur te worden en hij is erg gemotiveerd om dit doel te halen. Om daar te komen wil hij
eerst het traject bij Opleiding Binn’stad volgen en vervolgens in februari met de opleiding tot
regisseur starten. Naast de lessen bij ons, loopt hij elke middag stage bij het Groninger Forum,
waar hij verschillende werkzaamheden heeft en zo een kijkje kan nemen in de wereld van cultuur, film en kunst. Het allerleukste aan zijn stage vindt hij het contact met de mensen daar en
dat gebeurt volop! Ayham heeft het dan ook erg naar zijn zin en verheugt zich om dit traject
met succes af te ronden en de volgende stap te nemen richting zijn droom. Wij gaan Ayham
hier natuurlijk bij helpen en verheugen ons om hem in februari te zien uitstromen naar de regisseur-opleiding!
Succesverhaal …. Mikiel en Alexander (Bijbanenclub)
Twee broertjes hadden zich in de zomervakantie bij ons aangemeld omdat ze beiden op zoek
waren naar een bijbaantje voor in de zomer, maar ook voor naast hun opleiding. Zowel Mikiel
als Alexander doen de entreeopleiding Zorg aan het Noorderpoort. Ze waren beiden op zoek
naar baantje in een restaurant, als afwasser of als bezorger. Nadat ze bij ons een CV en motivatiebrief hebben gemaakt, zijn ze fanatiek aan het solliciteren gegaan. Wij hebben ze hierbij
begeleid en binnen de kortste keren was het raak! De broertjes konden beiden aan de slag
gaan bij restaurant De Beren aan de Brugstraat in Groningen. Mikiel als afwasser en Alexander als fietsbezorger! Naast dezelfde opleiding hebben ze dus nu ook dezelfde werkplek,
hartstikke leuk! We wensen ze heel veel succes en plezier bij De Beren!
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Even voorstellen…. Hennie (nieuwe docente Educatieklas)
Mijn naam is Hennie Vos-Dekker en met ingang van 1 september werk ik 2 ochtenden bij opleiding Binn’stad. Ik geef daar Nederlands en rekenen aan onze deelnemers. Tien jaar ben ik
in het kleuteronderwijs werkzaam geweest en daarna ben ik 7 jaar gestopt. In die jaren heb ik
2 kinderen gekregen en ben ik weer gaan studeren. Daarna ben ik in dienst gekomen bij de
vroegere Streekschool: dag- en avondopleidingen op mbo-niveau op allerlei vakgebieden. Na
een fusie van de Streekschool met andere scholen veranderde de naam in het Noorderpoortcollege, en later het Noorderpoort. Ik heb bijna altijd les gegeven op mbo-niveau 1, de huidige Entree opleiding. Vanuit het Noorderpoort heb ik eerder voor Binn’stad gewerkt en ik vond
en vind dit erg leuk om te doen. Deze jongeren kunnen nog veel leren en dat vind ik een
mooie uitdaging.

Even voorstellen …. Milad (Bijbanenclub)
Milad is een nieuwe deelnemer aan de bijbanenclub en is eind augustus ons gekomen om hulp
te krijgen met het maken van een CV en het schrijven van een sollicitatiebrief. Milad is heel
creatief, hij heeft in zijn geboorteland Afghanistan ook al wat ervaring opgedaan als kledingmaker, maar hij staat in principe open voor allerlei soorten bijbaantjes. Milad heeft nog wel wat
moeite met de Nederlandse taal, maar ook daar werken we samen aan tijdens de wekelijkse
bijeenkomsten van de bijbanenclub. Hij doet momenteel de Internationale Schakelklas aan het
Alfa College en in zijn vrije tijd voetbalt hij graag en vindt hij het leuk om films te kijken. Daarnaast is Milad dus hard op zoek naar een bijbaantje, tips zijn van harte welkom!

Succesverhaal …. Benjamin (Sollicitatieclub)
Benjamin is dit schooljaar begonnen met de opleiding Logistiek niveau 1. Voor deze opleiding was hij
op zoek naar een werkplek om praktijkervaring op te doen. De afgelopen periode is Benjamin druk bezig geweest met het benaderen van bedrijven en het schrijven van motivatie brieven. Benjamin had
hier hulp bij nodig en vond het fijn om tijdens de sollicitatieclub zijn vragen te kunnen stellen. Vorige
week mocht hij op gesprek komen bij Boikon B.V Technological innovator en deze week hoorde hij dat
daar mag komen werken. Benjamin heeft nu een werkplek voor zijn opleiding. Wij wensen hem veel
succes!

Wist u dat?
- We dinsdagmiddag 6 oktober een voorlichting geven voor professionals die werken met jongeren zonder startkwalificatie
die weer school- en leerbaar gemaakt moeten worden en gebaat zijn bij een programma met veel structuur en stage. Aanmelden kan tot en met 2 oktober door te mailen naar: leerhonk@opleidingbinnstad.nl.
Beperkt aantal plaatsen i.v.m. corona: vol = vol!
- We momenteel een functie hebben open staan voor een facilitair medewerker? Ook hiervoor kunt u op onze website kijken
of direct mailen naar sanny.veerkamp@groningen.nl!

