Wat zijn de voordelen van
voortgezet Onderwijs in onze
eigen Gemeente ?
Vertrouwd, kleinschalig, dichtbij
Eigen woonomgeving
Leerlingen zijn weer wat ouder
en weerbaarder als ze de 7 tot
13 km naar Weert moeten
fietsen

Waar gaan wij voor:
Een aantrekkelijk schoolgebouw
Kwalitatief goed onderwijs
Gedragen door de inwoners

Vocaal gaat ervoor, u toch ook?
De kinderen rekenen nu op ons
Er is grote nood aan ouders uit
Cranendonck voor in de Ouderraad
van het College, momenteel zijn die
er niet, iets voor u?
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Contactouders
Verder hebben we op de meeste
Basisscholen contactouders
Wilt u ook actief meedoen?
Meldt u dan aan bij de secretaris.

Stichting VOCAAL

De stem van de bevolking
van Cranendonck

Wij willen het voortgezet onderwijs
behouden in onze Gemeente.
Wilt u ons hiermee helpen?

Geef u dan ook op als sympathisant
en we houden u tevens op de
hoogte van onze acties en het
verloop hier van.

Stichting Vocaal momenteel
weer helemaal actief
Na 10 jaar van rust bleek het toch weer
nodig om ons te bemoeien met het
voortgezet onderwijs in onze Gemeente.
Er gingen namelijk allerlei geruchten
dat het voortgezet onderwijs zou gaan
verdwijnen uit Cranendonck.

U begrijpt dat wij er alles aan zullen
doen om kwalitatief goed voortgezet
onderwijs in Cranendonck te behouden.

Wat hebben we tot nu toe al gedaan?

Gesprekken gevoerd met:
de schooldirectie en het schoolbestuur,
de ouderraad, politiek en Gemeente.

De kinderen hebben u nodig.
We hebben contactouders geworven op
de basisscholen in Cranendonck.
Momenteel zijn we bezig met het
analyseren van de gegevens uit de
enquête die we hebben gehouden onder
de ouders van groep 7-8 leerlingen.

Uiteraard kunnen we dit niet alleen.
Daar hebben we naast de politiek en
de schoolbesturen ook uw hulp bij
nodig.
Geef u daarom op als sympathisant
van VOCAAL.
Dat kunt u doen via de website:
www.vocaal.org of via een mailtje
naar het email adres:
vocaalcranendonck@gmail.com
Twitter: @VocaalBudel
Facebook : vocaal.cranendonck

