Overige PCPO scholen
PCPO-scholen zijn heel divers, hebben elk hun eigen specialismen en streven naar een brede ontwikkeling voor elk kind.
Natuurlijk is er aandacht voor de wettelijk verplichte vakken, maar ook het leren samenwerken, omgaan met elkaar en
onderzoeksvaardigheden vinden we belangrijk. Elke school ontwikkelde daarnaast een specialisme zoals bijvoorbeeld
hoogbegaafdheid of dyslexie.
Naast deze specialismen heeft PCPO ook een drietal scholen die een voor de regio ‘uniek’ specialisme hebben. Zo is de
Fontein, Eerste Opvang Anderstaligen, (Breda) gespecialiseerd in de opvang van niet in het Nederlands aanspreekbare
kinderen. Kinderen worden hier, in een periode van maximaal anderhalf jaar, voorbereid op de overgang naar een reguliere
basisschool. Deze afdeling is bedoeld voor kinderen met hun ouders/verzorgers die zich permanent in Nederland gaan
vestigen.
Aan de Dr. De Visserschool in het Ginneken te Breda is een internationale afdeling verbonden. Binnen deze afdeling (de
Internationale School te Breda) kunnen kinderen les krijgen in het Engels. Deze Internationale afdeling is speciaal voor
kinderen en hun ouders die voor een kortere periode in Nederland verblijven, of voor kinderen die binnenkort voor een
periode naar het buitenland gaan.
Naast het regulier onderwijs bieden 3 scholen hoogbegaafden onderwijs aan. Zo bieden IKC de Vincent in Etten-Leur en de
Vijf Eiken in Rijen Linus onderwijs aan en biedt De Schoof in Raamsdonksveer Explora onderwijs aan. Linus is een voltijds
hoogbegaafden programma en Explora biedt het hoogbegaafdenonderwijs parttime aan. Uiteindelijk is het doel van deze
onderwijsvormen dat kinderen die extra uitdaging nodig hebben gestimuleerd worden en zich zo optimaal kunnen
ontwikkelen. Het op het juiste niveau aanspreken van kinderen heeft vaak een positief effect op het welbevinden van de
leerling.
De PCPO-scholen zijn:
Het Beekdal te Alphen-Chaam
De Vijf Eiken te Rijen
De Schoof te Raamsdonksveer
De Wegwijzer te ’s Gravenmoer
J.J. Anspachschool te Dongen
De Klankhof te Etten-Leur
IKC de Vincent te Etten-Leur
Dr. De Visserschool te Breda
De International School Breda (primary department) te Breda
De Rietvink te Breda
De Fontein te Breda

