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Kiezen voor het Junior College Cranendonck:
Binnenkort is het weer zover: ouders en hun kinderen van groep 8 van de basisscholen
moeten gaan kiezen voor een nieuwe school. De schoolkeuze is natuurlijk geheel vrij,
maar als je in Cranendonck woont, ligt het voor de hand dat je ook even stil staat bij
het Junior College Cranendonck (JCC).
Het JCC is dicht bij, kleinschalig en het is er gezellig. Dat veel kinderen en hun
ouders aangetrokken worden door deze punten bleek ook weer eens tijdens de open
dag op 15 januari j.l. De stichting VOCAAL, die zich inzet voor het voortbestaan van
kwalitatief goed onderwijs in Cranendonck, was hier ook aanwezig (zie foto). Tijdens
deze dag werd ook de nieuwe vlag van Stichting VOCAAL gepresenteerd.

Het JCC is een goede school, dat het complete onderwijspakket t/m VWO+ aanbiedt.
Na twee jaar kunnen de kinderen probleemloos doorstromen naar het BC, want de
overstap is intussen goed geregeld. Uit een grote enquete onder de Cranendonckse
bevolking, uitgevoerd door Stichting VOCAAL in 2003 werd geconcludeerd dat er
aan de keuze voor het JCC zowel pluspunten als minpunten zitten, aldus de
Cranendonckse bevolking. Het geheel wordt hieronder in de tabel nog eens op een
rijtje gezet. Er is steeds aangegeven welk deel van de ondervraagde ouders die voor
het JCC kozen (of juist niet) een bepaald voor- of nadeel noemden om hun keuze te
onderbouwen. Het volledige rapport van de enquete is te down-loaden via
www.vocaal.org onder enquete. Van deze enquete heeft de school veel geleerd. In de
tabel is daarbij ook aangegeven, hoe de situatie intussen is aangepast en verbeterd. Er
zijn op dit moment dus nog maar weinig redenen om NIET voor het JCC te kiezen.
Stichting VOCAAL, www.vocaal.org
Philip de Goey, voorzitter, philip@vocaal.org
Mat van der Heijden, secretaris, mat@vocaal.org
Voor het behoud van een levend Cranendonck met kwalitatief goed onderwijs
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Pluspunten JCC

%
oorzaak

(volgens hen die wel voor JCC
kiezen)
Afstand is klein voor Budel,
Schoot, Dorplein,
Soerendonck, Gastel

•

Kleinschaligheid en
daardoor een betere
‘sociale’ controle

26 %

Kwaliteit van onderwijs en
gebouwen

23 %

•

Vriendjes kiezen ook voor
het JCC

Minpunten JCC

%
oorzaak

(volgens hen die niet voor JCC kiezen)

•

•
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43 %

5%

•

Overstappen na 2e jaar. Intussen
is er hard gewerkt aan de
aansluiting tussen JCC en BC te
Weert. Een recente schoolenquete
heeft laten zien dat de aansluiting
aantoonbaar is verbeterd.

27 %

•

Kwaliteit: veel mensen denken
nog aan de oude MAVO/LTS.
Intussen echter wordt het hele
pakket t/m VWO+ aangeboden

13 %

•

Kleinschaligheid en daardoor ‘te
veel’ sociale controle.

12 %

•

Afstand naar Weert is kleiner
voor kinderen uit Maarheeze; dit
is onjuist.

7%

•

Uitstraling van de school, men
denkt nog aan de MAVO/LTS
van vroeger. Is achterhaald beeld.

7%

