
 

 

 

 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Brood & Spelen gaat de pleinwacht op uw school verzorgen. Graag stellen wij ons aan u voor en 
leggen we uit wat pleinwacht 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 medewerkers van Brood & Spelen. Op 
Montessorischool Parijsch gaan pleinwachten van Brood & Spelen het spelen tussen de middag 
begeleiden. Vanuit school zal de conciërge als extra pleinwacht worden ingezet. Tijdens de pauze 
hebben onze medewerkers 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 medewerkers, 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 op wie bij 
calamiteiten een beroep gedaan kan worden.   
  
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. Wij hebben erg veel zin in het opstarten van de pleinwacht op de 
Montessorischool Parijsch en hopen uw kind(eren) snel te ontmoeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Brood & Spelen 

 
 


