
 

 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Binnenkort zal Brood & Spelen de pleinwacht op uw school gaan verzorgen. Graag stellen 
wij ons aan u voor en leggen we uit wat pleinwacht precies inhoudt.   
 
Wie zijn wij?  
Brood & Spelen is gespecialiseerd in het verzorgen van opvang tijdens de middagpauze en 
is hiermee actief op meer dan 70 basisscholen in heel Nederland. Door onze persoonlijke 
aanpak bieden wij meer dan alleen opvang. Zo zorgen we ervoor dat de sfeer en de 
gewoontes tijdens de pauze aansluiten bij de identiteit en visie van de school.   
 

 
 
Pleinwacht  
Wanneer scholen een continurooster hebben, verzorgen wij tussen de middag het spelen op 
het schoolplein door middel van het inzetten van vrijwilligers van Brood & Spelen. Dit is ook 
bij de Kardinaal Alfrinkschool het geval. Tijdens de pauze hebben onze vrijwilligers een 
actieve houding en doen ze, indien mogelijk, mee met een spel of 
activiteit. Na afloop zorgen ze voor een warme overdracht naar de leerkracht, zodat zij hierna 
in alle rust de les weer kunnen oppakken.  
  
Onze medewerkers worden aangestuurd door een schoolcoördinator. De schoolcoördinator 
is verantwoordelijk voor de totale organisatie, kwaliteit en administratie van de pleinwacht op 
uw school. Tevens is de schoolcoördinator aanspreekpunt voor de vrijwilligers, leerkrachten 
en directie inzake de dagelijkse gang van zaken. 
 
Brood & Spelen vindt de kwaliteit van de medewerkers erg belangrijk. Zo dient iedereen te 
beschikken over een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt voor iedere 
medewerker door Brood & Spelen aangevraagd. Op de achtergrond zijn BHV-ers  van 
school aanwezig waar bij calamiteiten een beroep op kan worden gedaan.   
  
 



 

 
 
 
 
 
Bij dit alles hechten wij veel waarde aan veiligheid, een goede sfeer, open communicatie, 
duidelijke afspraken en een doordachte pedagogische visie. Dit doen wij graag op een 
positieve en enthousiaste wijze. 
 
Even voorstellen… 
Mijn naam is Annemarie Brouwer getrouwd, moeder van een volwassen dochter en 
woonachtig in Alphen aan den Rijn. In 2006 ben ik begonnen bij Brood & Spelen als 
schoolcoördinator en sinds 2016 ben ik regiomanager. 
 
Als regiomanager op de Kardinaal Alfrinkschool zal ik mij in eerste instantie bezighouden 
met het inwerken van de schoolcoördinator en de vrijwilligers. Daarnaast vinden er wekelijks 
evaluaties plaats met de directie. Mocht er zich iets voordoen dan wordt er niet gewacht op 
de wekelijkse evaluatie, maar zullen wij direct contact opnemen met de directie van school. 
 
Na de opstart zal ik ook de rest van het schooljaar als regiomanager werkzaam zijn op de 
Kardinaal Alfrinkschool. Dit houdt in dat ik één keer per maand een evaluatie heb met de 
schoolcoördinatoren en dat ik de kwaliteit en veiligheid kom controleren tijdens de opvang 
tussen de middag. 
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij bereiken via annemarie@broodspelen.nl 
 
Wij hebben erg veel zin in het opstarten van de pleinwacht op de Kardinaal Alfrinkschool en 
hopen uw kind(eren) snel te ontmoeten! 
 
 
Oproep: overblijfmedewerkers gezocht! 
 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor de maandag , dinsdag, donderdag en vrijdag. Het 
overblijven op de basisschool vindt plaats tussen de middag, vaak tussen 11:30 en 13:30 uur. 
 
Wat heeft Brood & Spelen jou te bieden? 
 
Als vrijwilliger ontvang je een leuke vrijwilligersvergoeding per keer. 
Als vrijwilliger werk je samen in een enthousiast team en heb je elk jaar een gezellig 
teamuitje. 
Als vrijwilliger krijg je gratis trainingen. Hiervoor ontvang je certificaten. 
 
Je bent als vrijwilliger bij Brood & Spelen in dienst en je hebt de volgende taken: 

 Zorgen voor de kinderen die tussen de middag spelen op het schoolplein. 
 Toezicht houden op de kinderen tijdens het buitenspelen. 
 Zorgen voor een overdracht naar de juf of meester van school. 
 Samen met het team ervoor zorgen dat de kinderen plezier hebben tijdens het 

buitenspelen waarbij we de veiligheid en kwaliteit erg belangrijk vinden. 
 Begeleiden en organiseren van activiteiten. 
 Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed spreekt. 

Ben jij enthousiast en heb je een hart voor kinderen? Geef je gegevens door via de mail: 
werken@broodspelen.nl 
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Vacature School coördinator. 
 
Wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste schoolcoördinator. 
Kom jij ons team versterken? 
 
Werkdagen en -tijden 
Je werkt 11 uur in de week, verdeeld over de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De 
overblijf vindt plaats tussen de middag tussen 11:30 en 13:30 uur. 

Als coördinator bij Brood & Spelen heb je de volgende werkzaamheden en 
verantwoordelijkheden: 

 Zorgen voor het welzijn van de kinderen. 
 Aanspreekpunt voor pleinwachten, ouders, leerkrachten en het schoolbestuur. 
 Verantwoordelijk voor organisatie, kwaliteit en administratie van de pleinwacht. 
 Werven, aansturen en ondersteunen van pleinwachten. 
 De werkzaamheden zijn gedeeltelijk flexibel in te delen. Het zwaartepunt ligt echter 

tussen de middag. Daarnaast heb je in de avonden soms overleg met school en MR 
of worden er voorlichtingsbijeenkomsten gepland voor de ouders. Deze 
bijeenkomsten vinden plaats in overleg met de regiomanager. 

 Om de veiligheid te waarborgen is een goede beheersing van de Nederlandse taal 
van belang. 

 
 


