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Stichting VOCAAL
Fractievoorzitters gemeenteraad Cranendonck
Halvering krediet Junior College Cranendonck
2 juli 2004

Geachte fractievoorzitter,
Hierbij verzoekt de Stichting VOCAAL U de voorgenomen halvering van het gereserveerde krediet
voor het Junior College Cranendonck (JCC) te heroverwegen. Na enkele spannende jaren en veel
inspanningen van veel personen is het gelukt om het JCC voor Cranendock te behouden. De
samenwerking tussen BC en JCC loopt goed en het BC investeert weer in het Cranendonckse JCC. Dat
blijkt ook uit de nieuwe gezamelijke plannen van het BC en het JCC. Recent is een veelbelovend
projectplan opgezet om een nieuwe leeromgeving voor de leerlingen in te richten die past bij de
hernieuwde basisvorming in het moderne onderwijs. Men wil de leegstaande ruimten van het JCC
verbouwen voor het creeren van leergebieden waar samen actief gewerkt en geleerd kan worden. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om de volgende leerhoeken: bewegingszone, electronische leeromgeving,
theaterplein, exacte hoek, creatieve/praktijk hoek, etc. Het voert te ver dit plan hier in detail uit te
leggen en de plannen moeten natuurlijk allereerst zorgvuldig geevalueerd en onderbouwd worden,
maar dit plan zou een belangrijke stap voorwaarts kunnen zijn voor het Cranendonckse JCC en de
beeldvorming daarvan in de regio.
Voor de verbouwing van de leegstaande ruimten wil men een beroep doen op het gereserveerde krediet
voor het JCC. Het voorstel om dit krediet te halveren zet een streep door deze plannen. Stichting
VOCAAL begrijpt heel goed dat het nodig is op veel fronten te bezuinigen in moeilijke tijden, maar het
JCC is de toekomst van Cranendonck en nu investeren biedt een stevige basis voor een verdere
verankering van de school in Cranendonck, een belangrijke kwaliteitsverbetering van de school en
vernieuwend onderwijs voor onze toekomstige kinderen. VOCAAL verzoekt U derhalve de
voorgenomen bezuiniging op dit punt te heroverwegen zodat de huidige goede relatie met het BC kan
worden gecontinueerd. Wij vragen U als raadsfractie dit punt tijdens de behandeling van het
agendapunt de ‘herdefiniering gemeentelijk ambitieniveau’ op 6 juli a.s. aan de orde te stellen.
Stichting VOCAAL zal in de komende periode tot aan de vaststelling van de begroting in oktober
pogen de bevolking en de raad ervan te overtuigen dat bezuinigingen op dit punt negatief zullen
uitpakken voor de toekomst van Cranendonck en het JCC in het bijzonder. Wij wensen U veel wijsheid
toe in Uw verdere besluitvorming.
Met vriendelijke groeten,
Stichting VOCAAL, www.vocaal.org
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