
We knipperen twee keer en er is alweer een maand voorbij! Februari was koud en de sneeuwstorm legde veel activiteiten plat, 
maar onze leerlingen hebben hard doorgewerkt aan school en waar mogelijk bij hun stages. Vanwege het nieuwe semester is 
een aantal leerlingen uitgestroomd en hebben we ook nieuwe gezichten in de klassen! We stellen onze nieuwe leerlingen graag 
even aan u voor. Daarnaast hebben wij een nieuwe jongerencoach en nemen we afscheid van onze office manager.  
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Even voorstellen… Lisa (Pre-Entree) 

Lisa is deze week begonnen in onze Pre-Entree klas. Ze is geïnteresseerd in media, in haar vrije tijd 

kijkt ze bijvoorbeeld graag televisieseries. Een opleiding tot mediavormgever lijkt haar erg leuk, hier 

zou ze kunnen leren om bijvoorbeeld websites, logo’s en reclamecampagnes te ontwerpen. Ze 

heeft ook interesse in de theaterschool. We hopen dan ook een leuke stageplaats voor haar te kun-

nen realiseren die hiermee te maken heeft. Welkom Lisa, we wensen je veel succes en plezier bij 

Binn’stad!  

Even voorstellen… Lucas (Pre-Entree) 

Ook Lucas is nieuw in onze Pre-Entree klas! Lucas is een sportieve jongeman. Hij sport graag en 

houdt ontzettend van basketballen. Het liefst zou hij bij een basketbalclub spelen, maar door coro-

na kan dat nu helaas niet. Gelukkig heeft hij wel vrienden waar hij basketbal mee speelt. Daarnaast 

vindt hij sneakers erg mooi. Het liefst wil Lucas een sportopleiding doen aan het Johan Cruyff Colle-

ge. We hebben alle vertrouwen in Lucas en wensen hem veel succes!  

Even voorstellen… Alexander (Pre-Entree) 

Dit is Alex! Hij is deze week gestart in onze Pre-Entree klas. Alex vertelt dat hij interesse heeft in fotogra-

fie en daarnaast graag met computers bezig is. Misschien wil hij wel leren programmeren! De komende 

tijd zal hij in de ochtenden bij ons onderwijs volgen. Ook zullen we een stageplek voor hem zoeken, 

waar hij in de middagen naartoe kan om de vaardigheden die daarbij horen te leren. We heten Alex van 

harte welkom en wensen hem veel succes!  

Onze nieuwe jongerencoach Nanung!  

“Hallo! Mijn naam is Nanung Struijck en sinds 8 februari loop ik stage als de nieuwe jongeren-

coach van de Educatieklas. Ik studeer Human Resource Management aan de Hanze Hogeschool en 

zit in het laatste jaar van de opleiding. Samen met mijn vriendin woon ik in een mooi appartement 

net buiten de grachten van de Groningse binnenstad. Opleiding Binn’stad biedt mij de kans om 

mij persoonlijk te ontwikkelen als jongerencoach. De combinatie van veel contact met verschillen-

de organisaties en het begeleiden en ondersteunen van de jongeren, spreekt mij erg aan. Het is 

een diverse stageplaats met een hoop uitdaging. Ik werk al zes jaar lang in een sportschool, waar 

persoonlijke begeleiding en ondersteuning van mensen erg belangrijk zijn. Hier krijg ik veel ener-

gie van! Ik neem deze ervaring mee om de jongeren zo goed mogelijk te helpen om samen ver-

schillende doelstellingen te behalen. Daarnaast wil ik de jongeren kennis laten maken met ver-

schillende sportactiviteiten, zodat ze naast de theorielessen ook actief in beweging zijn.” 

Afscheid nemen van Geartsje 

In november is Geartsje gestart als onze office manager. Haar uitdaging was om haar belastbaarheid te tes-

ten en op te bouwen. Dit is haar snel gelukt! Tijdens deze werkervaringsplek heeft Geartsje haar taken als 

office manager snel onder de knie gekregen. De afgelopen periode was erg druk en zij heeft zich ontpopt als 

ons manusje van alles. Ze heeft het project op meerdere vlakken ondersteund, ze is een echte doorpakker! 

Geartsje is een fijne collega om mee samen te werken. Nu moeten we echter afscheid van haar nemen, want 

ze heeft een baan gevonden bij onze afdeling Leerlingzaken. Ze start op 1 maart als Medewerker Leerlingen-

vervoer en zal zich bezighouden met het vervoer naar school van kinderen en jongeren. Gefeliciteerd Gearts-

je! Wij wensen jou veel plezier en succes.  
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