PCPO Midden-Brabant
Onze school maakt deel uit van PCPO Midden-Brabant (PCPO). Het bestuur van PCPO wordt daarmee ook wel het bevoegd
gezag van onze school genoemd. Onze scholen verzorgen protestantschristelijk onderwijs en zijn verspreid over zeven
gemeenten: Alphen-Chaam, Breda, Dongen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen en Oosterhout. De stichting is
georganiseerd in clusters met een clusterdirecteur als eindverantwoordelijke binnen een cluster, die wordt ondersteund
door een managementteam en een administratieve staf. De intensieve samenwerking binnen en tussen de clusters zorgt
voor een goede kwaliteit van ons onderwijs.
Sinds 11 juli 2011 is onze stichting partner in de Internationale School in Breda. Onder onze (deel)verantwoordelijkheid
wordt onderwijs in het Engels verzorgd voor kinderen van 2,5 tot 19 jaar.
De mission statement van de stichting is:

Kernwaarden
PCPO heeft een viertal kernwaarden met als belangrijkste kernwaarde: Vertrouwen. Vertrouwen vormt de basis voor ons
handelen binnen de hele stichting.

Kernwaarden

Dit houdt in

VERTROUWEN
Verbinden
Ondernemerschap
Diversiteit

Breed wederzijds vertrouwen en ruimte geven. Verantwoordelijkheid nemen;
Betrokken, samenbrengen, inleven, leven en samenleven. Respectvol omgaan met elkaar en de omgeving;
Onderzoekende houding tonen. Ontwikkelruimte benutten, lef tonen, durven uitproberen en grenzen opzoeken;
Ruimte voor verschillen. Mogen zijn wie je bent, eigen kwaliteiten mogen/kunnen ontwikkelen.

Vijf pijlers
Er is een duidelijke link tussen onze kernwaarden en onze vijf pijlers. De vijf pijlers van PCPO zijn:

Pijler

Kernwaarde

Christelijke normen en waarden als uitgangspunt
Zorg en aandacht voor de omgeving
Ondernemend
Brede talent ontwikkeling
Zorg voor elk kind

Vertrouwen;
Vertrouwen, verbinden, diversiteit;
Vertrouwen en ondernemerschap;
Vertrouwen, verbinden, diversiteit;
Vertrouwen, verbinden, diversiteit.

Het bestuur leidt de stichting volgens de uitgangspunten van policy governance. Voor de ouders/verzorgers betekent dit
dat de schoolleiding bevoegd is om een groot aantal zaken zelfstandig aan te pakken, waardoor de scholen flexibel,
ondernemend en daadkrachtig zijn en maximaal in kunnen spelen op de onderwijsvraag uit de omgeving.
Meer informatie over PCPO Midden-Brabant en haar scholen vindt u op de website: www.pcpomiddenbrabant.nl
De contactgegevens van het bestuurskantoor:
Stg. PCPO Midden-Brabant/ Stg. tot Bevordering van Internationaal Onderwijs in Zuidwest Nederland,
Bestuurders: De heer A.W. (Arnoud) Wever MLE & Mevrouw C. (Chanine) van Donk
 :
Cosunpark 21, 4814 ND Breda
 :
076 – 2046300
 :
info@pcpomiddenbrabant.nl
 :
www.pcpomiddenbrabant.nl
 :
www.isbreda.com
Het kantoor is het beste bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 08.30 – 17.00 uur.

