
Het voorjaar is begonnen en dat betekent dat leerlingen bezig zijn met oriënteren 
op hun vervolgopleiding. In september start het nieuwe schooljaar pas, maar er 

zijn nu al informatieavonden, informatiemarkten en meeloopdagen op de ver-
schillende Mbo scholen. 
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Het is van belang dat leerlingen zich inschrijven voor een opleiding voor 1 

mei 2022, dan geldt voor de meeste opleidingen het toelatingsrecht. Indien 

een leerling aan de toelatingseisen voldoet, betekent dit dat de leerling wordt 

toegelaten tot de opleiding. Wanneer een leerling zich na 1 mei aanmeldt, 

dan kan de MBO opleiding de leerling weigeren. Een leerling kan zich voor 

meerdere opleidingen aanmelden. Na de aanmelding kan de opleidingskeuze 

binnen de school nog wijzigen.( info van Kies MBO)  De Jongerencoach 

ondersteunt de leerling bij het oriënteren, (welke opleiding? Wanneer zijn 

de open dagen?)  het aanmelden en gaat evt. mee naar het kennismakingsge-

De afgelopen maanden is er, qua bezetting, het één en ander ver-

anderd bij Opleiding Binn’stad. Dit is het huidige team. (Semra 
ontbreekt ivm haar zwangerschapsverlof.) 

Laura Bestebreurtje (Jongerencoach io) 

Monique Zantinga (Projectcoördinator) 

Sharida Tetehuka (Jongerencoach) 

Margriet van der Molen (Jongerencoach) 

Onze trajecten; 

Pre-entree en Educatieklas: 

De afgelopen periode zijn er veel leerlingen aangemeld en inmiddels ook 

al gestart. We zitten zo goed als vol.  Ze hebben in de ochtend 2 uur les 

en daarna is er tijd om stage te lopen of voor een andere activiteit. We 

zoeken nog enkele stageplekken in een winkel of in de horeca. Indien u 

iets weet of zelf een stagiaire zoekt, dan horen wij het graag. U kunt con-

tact opnemen met Monique Zantinga, Projectcoördinator, bereikbaar via 

Wist u dat; 

We deze zomer gaan verbouwen? Dit gaat gebeuren als Opleiding Binn-

stad de deuren sluit in verband met de zomervakantie.  

Semra en haar man een zoon hebben gekregen. Zijn naam is Can. 

er een aantal vrije dagen aankomen en wij dan gesloten zijn? Namelijk: 

- 15 april, Goede Vrijdag 

- 18 april, Tweede Paasdag 

- 27 april, Koningsdag 

 

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

