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Hoe houden we contact met onze achterban?
Het afgelopen jaar heeft u niet veel gehoord van de Stichting VOCAAL. Toch zijn er heel
wat activiteiten geweest. Echter de communicatie met de achterban heeft hoofdzakelijk vorm
gekregen via de contactouders. Een contactouder is een ouder die zowel een kind op het JCC
heeft (gehad) als ook een of meerdere kinderen op de basisschool. Hij of zij heeft een goed
beeld wat leeft op het JCC en staat door hun contacten op de basisschool dicht bij onze
doelgroep, de ouders van toekomstige leerlingen van het JCC. Wij kunnen altijd
contactouders gebruiken; zin om mee te doen? Kijk op onze website www.vocaal.org onder
samenstelling.

Wanneer treft u VOCAAL aan op het JCC?
VOCAAL opereert normaal gesproken buiten het JCC. Echter, twee keer per jaar zijn we
nadrukkelijk aanwezig, namelijk bij de Open Dag van het JCC in januari en meteen na de
aanvang van het nieuwe schooljaar, waarbij een verhalenwedstrijd wordt uitgeschreven voor
de nieuwkomers; de nieuwe leerlingen kunnen dan hun ervaringen van de eerste weken op de
nieuwe school beschrijven.

Wat willen we met VOCAAL en hoe betrekken we de sympathisanten er bij?
Deze vraag hebben we ook in Nieuwsbrief 3 neergelegd. Vanuit de groep sympathisanten
hebben we nog geen reactie mogen ontvangen. Toch weten we dat onze inspanning door
velen op prijs wordt gesteld. Daarom toch nog een keer een oproep. Als u een idee heeft, laat
het dan even horen via onze website www.vocaal.org en kies FORUM (= openbaar), of mail
het direct naar mat@vocaal.org.

Hoe is de aansluiting met de groep derdejaars op de hoofdlocatie in Weert?
Deze vraag houdt vele ouders bezig op het moment dat zij een keuze moeten maken. Vanuit
VOCAAL hebben we aangedrongen bij de directie van het BC om deze aansluiting te
bewaken. Jaarlijks wordt nu een enquête georganiseerd onder de betrokken leerlingen, onder
begeleiding van de ouderraad. Tot nu toe geven de resultaten geen aanleiding tot
verontrusting, en het wordt alsmaar beter!

Promotieactiviteiten in het Cranendonckse kunnen beter.
Onlangs hebben we kunnen lezen dat er voor komende schooljaar 165 aanmeldingen zijn.
Hartstikke mooi. Toch hebben we in de Grenskoerier de afgelopen periode weinig publicaties
rondom de activiteiten van het JCC gezien. Wij hebben opnieuw om aandacht hiervoor
gevraagd in een overleg met de ouderraad. De PR-commissie neemt de reactie mee.
Namens Stichting VOCAAL, Philip de Goey en Mat van der Heijden.

