
 

VOCAAL Zoekt Promotie 
Ouders 

Achtergronden 
 

• Ouders twijfelen vaak om hun kinderen 
naar het JCC te sturen  

• Onzekerheid wordt veroorzaakt door 
onbekendheid met de school  

• Enkele vragen van ouders: 
- waar komt mijn  kind straks terecht ? 
- hoe veilig is deze kleine school ? 
- hoe is aansluiting met Weert geregeld ? 

 
Rol Promotie Ouders 

 
• Vraagbaak voor ouders/kinderen in groep 

8 die overwegen voor JCC te kiezen 
• Signaleren van situaties op de scholen die 

een negatief effect hebben op de keuze 
voor het JCC (hotline met stichting 
VOCAAL) 

• Contact onderhouden met Ouderraad en 
stichting VOCAAL 

• De rol en taak van ‘VOCAAL Promotie 
Ouders’ onder aandacht brengen van 
ouders op de basisschool 

 
Randvoorwaarden 

 
• We zoeken voor elke Cranendonckse 

basisschool een ouder met één of meer 
kinderen op het JCC (of intussen op het 
BC in Weert)  

• ‘VOCAAL Promotie Ouders’ worden elk 
schooljaar benoemd door VOCAAL. 

 

 
 
 
 
 

Wat heeft U er zelf aan? 
 

• De lijst met ‘VOCAAL Promotie 
Ouders’ wordt elk jaar gepubliceerd in de 
schoolgidsen, op de web-site van 
VOCAAL en in de grenskoerier. 

• VOCAAL ondersteunt de ouders in hun 
PR-taak via posters, publicaties, etc. 

• VOCAAL nodigt de ‘VOCAAL Promotie 
Ouders’ eenmaal per jaar uit om kennis en 
ervaringen uit te wisselen;  

• Op het eind van het jaar wordt de groep 
door VOCAAL uitgenodigd voor een 
afsluitende gezellige avond met partners.  

 
Heeft U interesse? 

 
U kunt zich aanmelden via reacties op de 
website: www.vocaal.org of door het sturen 
van een mailtje naar één van onderstaande 
bestuursleden. 

 
Bestuur van de Stichting VOCAAL 

 

Philip de Goey, voorzitter     
philip@vocaal.org  0495-495034 

 

Mat van der Heijden, secretaris 
mat@vocaal.org     0495-491974 
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           www.vocaal.org 
 

 De stem van de bevolking van 
Cranendonck 



 

Waarom VOCAAL ? 

 

Problemen in Cranendonck 
 

• Het economisch/sociaal leefklimaat van 
Cranendonck staat onder druk, waardoor 
ons dorp lijkt af te stevenen op een 
toekomst als bejaardendorp 

• De bedrijvigheid vermindert, grotere 
leegstand in de centra, verpaupering van 
de leefbuurten en de toekomst van het 
Junior College Cranendonck (JCC) hangt 
hiermee samen 

 
 

Gevolgen 
 
Als er niet wordt ingegrepen, komen we in 
een neerwaartse spiraal terecht:  
• minder gezinnen zullen zich vestigen in 

Cranendonck 
• betrokkenheid van de jeugd met 

Cranendonck neemt af en jongeren zullen 
eerder Cranendonck verlaten 

• Hierdoor is de Stichting VOCAAL 
opgericht, in eerste instantie gericht op het 
behoud van het JCC  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Gevolgen succesvolle VOCAAL acties 
 
• Leerlingeninstroom JCC met ongeveer 40% 

gestegen  
• Fietspad Maarheeze-Budel 3 jaar versneld 

aangelegd 
• Behoud JCC is nu zekerder dan ooit  

 
 

Doelstelling Stichting VOCAAL 
 
• Verdere verankering van het JCC als 

kwalitatief volwaardige aanbieder van 
voortgezet onderwijs in Cranendonck, want:  
o JCC is laatste vorm van voortgezet 

onderwijs in Cranendonck  
o JCC is een goede school  
o JCC is kleinschalig, een betere 

voedings-bodem voor goed voortgezet 
onderwijs  

• Het behartigen van overige belangen van de 
gemeenschap in Cranendonck, die een 
cruciale rol spelen in de toekomstige 
ontwikkelingen van de gemeenschap. 
Voorbeelden: 
o Bevordering van de kwaliteit van de 

Cranendonckse gemeente, met het 
Budelse centrum in het bijzonder 

o Het initiëren van nieuwe projecten ter 
verhoging van het leefklimaat  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Werkwijze van Stichting VOCAAL 
 

VOCAAL is de spreekbuis van de 
Cranendonckse bevolking: 
• VOCAAL inventariseert wat er leeft onder 

de bevolking 
• VOCAAL informeert de bevolking via de 

streekpers, de grenskoerier en de web-site  
• VOCAAL stimuleert de bevolking haar 

mening te uiten m.b.v. enquêtes en de 
website 

• VOCAAL registreert sympathisanten  
 

Stichting VOCAAL communiceert met de 
gemeente, met de betrokken scholen en met de 
rijksoverheid. 

 
 

Wilt u ook een rol spelen ? 

 
• Sympathisant worden? 
• Medebestuurslid worden? 
• VOCAAL promotie ouder worden? 
• Wilt u VOCAAL sponsoren? 
 

 
 

Aanmelden via: www.vocaal.org 
 

 

De Stichting VOCAAL is 
geregistreerd onder nummer:  
Kamer van Koophandel 
17158571.  


