
Overblijfmedewerkers basisschool PWA 
in Nijkerk 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij  op zoek naar enthousiaste overblijfmedewerkers voor 
basisschool PWA in Nijkerk. Kom jij ons team versterken als oproepkracht of vaste kracht? 

Wie zijn wij? 

Wij verzorgen tussenschoolse en buitenschoolse opvang voor kinderen vanaf de kleutertijd tot ze naar 
de middelbare school gaan. We zijn betrokken bij het kind, de ouders, scholen, verenigingen en de 
wijken om ons heen. Wij bieden meer dan alleen opvang door onze persoonlijke aanpak en 
afwisselende activiteiten. Brood & Spelen is actief op meer dan 70scholen met tussenschoolse 
opvang en pleinwachten. 

Werkdagen en -t ijden 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste overblijfmedewerkers voor basisschool PWA in Nijkerk. Het 
overblijven vindt plaats tussen de middag. Uiterlijk 11.45 uur aanwezig tot 13.15 uur. 

Als overblijfmedewerker ben je als vrijwil l iger in dienst bij Brood & Spelen en heb je 
onder andere de volgende taken:  

 Zorgen voor het welzijn van de kinderen die gebruik maken van de tussenschoolse opvang. 

 Toezicht houden op de kinderen en hen begeleiden tijdens het eten, binnen- en buitenspelen. 

 Zorgen voor een heldere overdracht van en naar de betrokken leerkracht. 

 Samen met het team ervoor zorgen dat de kinderen een fijne overblijf hebben waar we de 
veiligheid, kwaliteit, het plezier en de structuur waarborgen. 

 Initiëren en begeleiden van activiteiten binnen- en/of buiten. 

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

Wat heeft Brood & Spelen jou te bieden? 

 Als vrijwilliger werk je bij de leukste werkgever van Nederland! 

 Als vrijwilliger werk je samen in een leuk en enthousiast team. 

 Als vrijwilliger heb je elk jaar een gezellig teamuitje. 

 Als vrijwilliger mag je gratis deelnemen aan cursussen op gebied van communicatie, didactiek en 
veiligheid. Hiervoor ontvang je certificaten. 

 Als vrijwilliger ontvang je een leuke vrijwilligersvergoeding (vanaf 23 jaar tot €150,- netto per 
maand belastingvrij). 

 Op de dagen dat je wordt ingezet betaal je geen overblijfkosten voor je kind(eren) op een school 
waar Brood & Spelen de TSO verzorgt. 

Ben jij enthousiast, verantwoordelijk en flexibel en heb je een hart voor kinderen? Reageer direct! Ook 
actieve 55-plussers nodigen wij graag uit voor een gesprek. Mobiel 0638822156 of  kom even het 
BSO lokaal binnen lopen voor een afspraak.  

Groet TSO coördinatoren Brood&Spelen Corlinda Peters en Sylvia van Driesten 

 


