Het Junior College Cranendonck blijft
Onlangs hebben Philip de Goey en Mat van der Heijden van de stichting VOCAAL gesproken met
Jeffrey Vossen, locatiedirecteur van het College (voorheen Bisschoppelijk College) te Weert, over het
voortbestaan van het (Junior) College Cranendonck (JCC). In Cranendonck zoemt het namelijk al een
tijdje van de geruchten over mogelijke sluiting van de school. De heer Vossen gaf aan dat de leerlingen
die zich nu in maart 2013 gaan inschrijven bij het JCC, de school zeker nog zullen kunnen afmaken. Op
financieel gebied verkeert het JCC nu in een verliesgevende situatie, maar dat geldt ook voor het
Philips van Horne en het is onduidelijk of dat ook zo zal zijn in de toekomst. Dat hangt af van diverse
ontwikkelingen, waaronder hoe de Weertse middelbare scholen in de toekomst zullen worden
georganiseerd en hoe de financiering van het middelbaar onderwijs er in de toekomst uit gaat zien. Het
zou best wel eens mogelijk zou kunnen zijn dat het College het JCC op termijn juist nodig heeft om
financieel gezond te blijven. Dit is allemaal nog geheel onduidelijk. Dit zijn hoopgevende berichten
voor de Cranendonckse gemeenschap en geeft de ouders van leerlingen die hun kinderen naar het
Junior College willen sturen zekerheid dat ze voorlopig niet zo veel te vrezen hebben.
Jeffrey Vossen meldt verder dat het College te Weert nu weer meer investeert in het JCC: er is een
enthousiaste teamleider aangetrokken, het team is weer super gemotiveerd en er is volop aandacht voor
de aansluiting. Dit is een goede stap vooruit na een periode van geslonken vertrouwen en spirit van het
team o.a. door de geruchten rondom mogelijke sluiting.
De Goey en van der Heijden hebben Vossen duidelijk gemaakt dat de Cranendonckse bevolking,
vertegenwoordigd door VOCAAL, vindt dat de Cranendonckse school gewoon moet blijven bestaan,
ook al is ze nu verliesgevend. Het gaat om veel meer dan geld alleen: het gaat om de leefbaarheid van
Cranendonck, die ernstig in gevaar komt als de school zou sluiten. VOCAAL zal de politiek dan ook
gaan overtuigen dat er blijvend geinvesteerd dient te worden in het Junior College. Er komt op dit
moment jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid geld binnen bij de gemeente Cranendonck voor de
school, maar die wordt tot nu toe elders ingezet. VOCAAL zal de politieke partijen overtuigen om te
blijven investeren in het Junior College!
VOCAAL is blij met deze ontwikkelingen: nu het College weer investeert in het Junior College zal de
onderwijskwaliteit verbeteren, de school zal sterker worden en weer groeien en het verlies zal
verdampen, eventueel ondersteund door investeringen van de de politiek. VOCAAL is dan ook vol
vertrouwen, want de politiek is zeer eensgezind: behoud van het Junior College is recent benoemd tot
kernthema van de Cranendonckse Gemeenteaad. Daarnaast heeft Jeffrey Vossen toegezegd met
VOCAAL samen te gaan werken. De stelling van VOCAAL is dan ook onvoorwaardelijk:
Het Junior College Cranendonck BLIJFT !!
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Stichting VOCAAL heeft nu alweer 188 op de site geregistreerde sympathisanten. Wilt U ook
sympathysant worden ? Graag ! Dat kan door een e-mail te sturen naar
vocaalcranendonck@gmail.com. U wordt dan up-to-date gehouden van alle ontwikkelingen, net zoals
10 jaar geleden, wat toen ook tot succes heeft geleid zoals u weet !!

