2 maart 2013
Kiezen voor het 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 College Cranendonck (CC).
Het CC is dichtbij, kleinschalig en het is er gezellig. Dat veel kinderen en hun ouders
aangetrokken worden door deze punten is in het verleden al vaak gebleken.
De Stichting VOCAAL maakt zich sterk voor het behoud van deze prachtige school in
onze gemeente. Het CC is een goede school, met het complete onderwijspakket
voor de startende leerling. Na twee jaar wordt een keuze gemaakt voor het
vervolgonderwijs toegespitst op de mogelijkheden van de leerling. Vaak zal dit zijn
naar een school in Weert, maar dit is niet noodzakelijk.
Uit een grote enquête onder de Cranendonckse bevolking, uitgevoerd door de
Stichting VOCAAL, zowel in 2003 als in 2012 werd geconcludeerd dat er aan de keuze
voor het College Cranendonck zowel pluspunten als minpunten zitten, aldus
Cranendonckse ouders die bij het onderzoek waren betrokken. 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 CC kozen (of juist niet) – een bepaald
voor- of nadeel noemde om hun keuze te onderbouwen. Het volledige rapport is nog
niet gepubliceerd, maar zal spoedig toegankelijk zijn via www.vocaal.org.
aantal respondenten = 138

Pluspunten CC

aantal respondenten = 100

Oorzaak

volgens hen die wel voor het CC kiezen

Afstand is klein

Minpunten CC

Oorzaak

volgens hen die niet voor het CC kiezen

88%

Na twee jaar opnieuw kiezen

21%

Bereikbaarheid

33%

Uitstraling

14%

Kleinschaligheid en daardoor een
betere sociale controle

62%

Domeinleren

10%

Vriendjes kiezen ook voor het CC

46%

Kleinschaligheid

15%

Kwaliteit

22%

Kwaliteit

42%

Kind bepaart daardoor veel reistijd

lesuitval wordt regelmatig als opmerking
gemaakt, hoewel het CC tegenwoordig
hierbij gunstig scoort t.o.v. andere
scholen.

Ander schooladvies

21%

Opmerking: Omdat ouders meerdere keuzemogelijkheden hadden kunnen de percentages niet zomaar worden
opgeteld, in verband met dubbeltelling.

Stichting VOCAAL ====> meldt u aan als sympathisant of wordt friend via Facebook !

zie www.vocaal.org

