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de Rector van het Bisschoppelijk College te Weert
VOCAAL
aanbevelingen mbt Junior College Cranendonck n.a.v. onderzoek onder de ouders in de
gemeente Cranendonck
10 februari 2003

Geachte mevrouw Gommers,
Ondergetekenden Philip de Goey en Mat van der Heijden zijn de initiatiefnemers van het platform
VOCAAL. Dit platform is in het leven geroepen naar aanleiding van de berichtgeving in de zomer van
vorig jaar, waarbij werd gecommuniceerd dat het JCC zou worden gesloten met ingang van schooljaar
2005. Gelet op de vele steunbetuigingen die wij hebben ontvangen alsmede op de vele personen die zich
als sympathisant hebben laten registreren (inmiddels 246) stellen wij dat we spreken namens de
Cranendonckse bevolking, in het bijzonder dat deel dat thans kinderen op de basisscholen heeft. Daarmee
kunt u ons beschouwen als spreekbuis van uw klantenkring.
Juist omdat vele mensen zo te spreken zijn over uw dependance in Cranendonck vragen wij u om vol
enthousiasme mee te werken aan het open houden en verder uitbouwen van deze dependance. De enquête
die VOCAAL onder de ouders heeft gehouden medio december 2002 heeft geleid tot een eindrapport dat
wij u bij deze aanbieden. Natuurlijk begrijpen wij dat het JCC alleen maar kan bestaan bij de gratie van
voldoende leerlingen. Wij hebben geen financieel onderzoek gedaan, maar wij hebben ons gericht op de
mogelijke potentie. Wij zien daar bijzondere mogelijkheden. In bijgaand rapport treft u de onderbouwing
aan van de aanbevelingen die wij in een besloten bijeenkomst met de medewerkers van het JCC op 5
februari (initiatief van VOCAAL) als volgt hebben geformuleerd.
Aanbevelingen
1. snel duidelijkheid bieden over het voortbestaan van het JCC;
2. imago van JCC verder verbeteren en meer PR maatregelen nemen;
3. de overgang naar het BC vloeiender laten verlopen en de inwoners beter informeren over de
aansluiting;
4. een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden tot uitbreiding van de school (onder regie van
VOCAAL),
• in eerste instantie met een derde schooljaar en
• op langere termijn met een HAVO (i.s.m. het BC);
5. om de zeggenschapstructuur zodanig aan te passen dat het belang van Cranendonck beter wordt
bewaakt dan voorheen.
De aanbevelingen worden door de medewerkers van het JCC volop ondersteund. Onze waarneming is dat
u een enthousiaste club medewerkers op de locatie in Cranendonck ter beschikking heeft die er graag de
schouders onder wil zetten om het JCC nog aantrekkelijker te maken.
Het eindrapport van VOCAAL is op 3 februari met een begeleidend schrijven aangeboden aan het
gemeentebestuur van Cranendonck. Tevens is dit rapport, alsmede vele andere achtergrondinformatie
beschikbaar via www.vocaal.org.
Wij willen graag met u van gedachte wisselen over de genoemde aanbevelingen.
Met vriendelijke groet,
VOCAAL, namens deze
Philip de Goey

Mat van der Heijden

