Nieuwsbrief ‘Rotterdam’s got talent!’, oktober 2014

‘Rotterdam’s got talent!’: een project dat draait om
talentontwikkeling. Middels deze nieuwsbrief willen wij
onze jongeren, peercoaches en andere betrokkenen en
geïnteresseerden op de hoogte houden over de
voortgang van ‘Rotterdam’s got talent!’.

‘Rotterdam’s got talent!’ – start jaar 3
De zomermaanden zijn voorbij en de scholen zijn weer begonnen. We hopen dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad!
Bij SPIOR is vanaf begin september gestart met het derde projectjaar van ‘Rotterdam’s got talent!’.
Voor de zomer is een aantal jongeren succesvol uit het project gestroomd met een startkwalificatie
op zak. Er nemen op dit moment 110 jongeren deel aan het traject en de komende maanden zullen
er nieuwe jongeren instromen. De jongeren worden door een peercoach o.a. begeleid bij het zoeken
naar een stageplaats of BBL leerwerkplek of worden geholpen met vakken die zij willen verbeteren.
Weet jij nog iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken bij het behalen van een diploma? Meld
hem of haar dan aan via s.kheder@spior.nl
Vooruitblik
Voor de jongeren die deelnemen aan het project staat dit jaar een aantal leuke en interessante
activiteiten op de planning. In november krijgen jongeren die geïnteresseerd zijn in werken in de
techniek de mogelijkheid om mee te gaan op excursie naar de haven. Verder worden er ook dit jaar
weer verschillende trainingen gericht op solliciteren en presenteren gegeven. Wil jij graag meer
weten over de verschillende opleidingen en beroepen die er zijn? Dan kun je in januari 2015
deelnemen aan Skills Masters in Ahoy. Meer gedetailleerde informatie over deze en andere
aankomende activiteiten binnen het project vind je in de volgende nieuwsbrieven.
In de tweede week van oktober krijgen de peercoaches die dit jaar zijn ingestroomd een starttraining
‘coaching’. Hier leren zij de fijne kneepjes van het vak en oefenen zij deze in de praktijk aan de hand
van diverse casussen. Ben jij peercoach uit projectjaar 1 of 2 en heb je behoefte aan een
opfristraining? Dan ben je ook van harte welkom! Aanmelden voor de training kan door een mailtje
te sturen naar s.kheder@spior.nl. Ken jij iemand die ook jongeren wil begeleiden, dan is hij/zij van
harte welkom om deel te nemen aan het project.
Succes!
SPIOR wenst alle deelnemende jongeren en peercoaches succes bij het behalen van hun doelen dit
komende jaar. Voor vragen of opmerkingen over het project kan contact opgenomen worden met
Fatima Zahra Lachhab of Semir Kheder via f.z.lachhab@spior.nl / s.kheder@spior.nl of 010-4666989.

* ‘Rotterdam’s got talent!’ is een project van SPIOR en wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen
van het OranjeFonds, Skanfonds en VSB fonds.

Disclaimer: wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, mail dan NEE terug naar rotterdamsgottalent@spior.nl.

