
Het is eind mei en eindelijk is het weer ernaar! Ook bij Binn’stad is er weer zonnig nieuws.  

Lees verder!   
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Nieuwe leerlingen in de Educatieklas 

Wegahta is begonnen in de Educatieklas. Zij is erg gemotiveerd en wil vooral haar best doen om een 
startkwalificatie te behalen. Daarnaast is zij naarstig op zoek naar een bijbaan. Daarom zal zij elke 
vrijdag deelnemen aan onze bijbanenclub.  

Aiman is in de Educatieklas gestart om met name zijn taalvaardigheid te verbeteren. Dit gaat hem 
goed af! Hij is een veelzijdige leuke jongen. Aiman is erg leergierig en actief. In een zeer korte tijd 
heeft hij zijn plekje gevonden in de klas. Aiman is een van de fanatiekste deelnemers aan de  
buitensportactiviteiten. Samen zullen wij op zoek gaan naar een leuke opleiding en stage waarin hij 
zijn veelzijdigheid en energie kwijt kan.  

Melchior is een rustige jongen en heeft een duidelijk doel voor ogen. Hij wil na zijn tijd bij Binn’stad 
een opleiding bij het KTM volgen. Hij is hier al mee bezig. Melchior is namelijk Engelstalig stemacteur.  

Leuk nieuws uit de…………. 

 

Bijbanenclub en Sollicitatieclub 

 

Wegens de grote vraag naar hulp van jongeren bij het zoeken naar een (bij-)baan hebben wij  
tijdelijk ons team versterkt met Marieke! Marieke is momenteel in de afrondende fase van haar 
scriptie voor haar HRM opleiding. Daarnaast ondersteunt zij in de bijbanen- en sollicitatieclub elke 
woensdag en vrijdag.  

En……………. 

 

Michelle nam deel aan de bijbanenclub, omdat zij geholpen wilde worden bij het zoeken naar een 

bijbaan in een winkel. Wij hebben haar geholpen bij het schrijven van een mooie sollicitatiebrief met 

als resultaat dat Michelle is aangenomen bij Tuinland. Wij wensen Michelle heel veel succes met haar 

nieuwe bijbaan!  

Samir kwam een aantal weken geleden in onze sollicitatieclub. Wij hebben hem geholpen bij het  

opstellen van een brief en een CV. En ja………. Hij heeft een baan bij CSU. Uiteraard wensen wij hem 

veel succes en plezier.  

Even wilde graag onze hulp bij het solliciteren. Nadat hij samen met zijn coach een sollicitatiebrief 

heeft opgesteld is het resultaat geweldig. Hij heeft namelijk een baan bij een pizzeria! Van harte  

gefeliciteerd en heel veel succes toegewenst. 

Wij willen Ramon feliciteren met zijn nieuwe baan bij de Jumbo. Hij wist vanaf het begin al dat hij 

graag bij een supermarkt wilde werken. De motivatie was enorm! Helaas waren het zoeken naar een 

vacature, het opstellen van een brief en een cv maken een uitdaging. Hierbij hebben wij Ramon  

ondersteund. Heel veel succes en plezier bij je nieuwe werkgever Ramon! 

 

https://www.linkedin.com/in/opleidingbinnstad/

