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Beste ouders/verzorgers, 

 

 

Terugkoppeling inspectiebezoek op donderdag 14 april jl. 

Deze periode vindt er een inspectieonderzoek plaats bij ons bestuur de ISOB. Het toezicht van de inspectie 

is van de scholen naar de besturen verplaatst. Waarbij de besturen zich moeten verantwoorden t.o.v. de 

sturing en zicht op ontwikkeling bij de scholen. Naast gesprekken met de directeur-bestuurder en andere 

medewerkers van de ISOB doet de inspectie ook verificatieonderzoeken op 4 scholen, waaronder de 

Tweemaster. Op donderdag 14 april hebben wij twee inspecteurs op school ontvangen die onderzoek 

hebben gedaan doormiddel van gesprekken met de directie en de intern begeleider, zes lesobservaties, 

documenten onderzoek en een gesprek met de leerkrachten. De bevindingen van het onderzoek zijn 

mondeling teruggekoppeld naar de directie. De inspecteurs zijn tevreden over het onderwijs op de 

Tweemaster. Er wordt goed onderwijs gegeven, de directie en intern begeleider hebben goed zicht op 

ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs. Het team van de Tweemaster is als open en professioneel 

ervaren. We hebben samen met de inspecteurs besproken welke vervolgstappen we kunnen gaan zetten 

als school en waar kansen liggen ter ontwikkeling van het onderwijs op de Tweemaster. Na een periode 

van coronacrisis en constant schakelen naar andere omstandigheden zijn we blij en enorm trots op deze 

feedback.    

Zoals hierboven al genoemd was het onderzoek daarnaast ook gericht op de aansturing van ons bestuur 

de ISOB. Punten ter ontwikkeling hebben we open besproken. N.a.v. het uitgebreide onderzoek op 

meerdere scholen en de gesprekken met de collega’s van het bestuur ontvangt de ISOB een 

onderzoeksverslag.    

 

Sponsorloop 

Morgen organiseren we in samenwerking met de Balein een sponsorloop om 

geld op te halen voor Oekraïne. We gaan kijken hoe we het opgehaalde 

bedrag kunnen inzetten. We denken dan aan de Oekraïense mensen in de 

Rijper Eilanden en/of Stichting Caritas in De Rijp die zich al jaren inzet voor 

Oekraïne.  

 

We vinden het leuk als de leerlingen deze dag in het oranje, rood-wit-blauw of juist in het blauw-geel naar 

school komen. U bent van harte welkom om tijdens de sponsorloop te komen kijken. We starten om 09.00 

uur met de groepen 1-2. We hopen dat de sponsorloop een enorm succes zal worden!  

 

 

Start onderwijs aan Oekraïense kinderen 

Na de meivakantie op maandag 9 mei wordt er in ons schoolgebouw 

lesgegeven aan Oekraïense kinderen die zijn gehuisvest in de Rijper 

Eilanden. Er komen ongeveer 40 kinderen tussen de 4 en 12 jaar naar 

school. De lessen worden gegeven door externe leerkrachten onder 

supervisie van de school directies van De Balein, de Tweemaster en de 

Regenboog uit Heerhugowaard. Op de Regenboog zijn ze expert in het 

bieden van onderwijs aan anderstaligen. De kinderen worden verdeeld 

over twee groepen. We hebben een onderbouw lokaal gemaakt van de 

vaste speelzaal en een groep voor oudere kinderen zit in een leegstaand lokaal van de Balein.  

Afgelopen woensdag zijn de Oekraïense ouders en kinderen op school geweest voor een 

voorlichtingsbijeenkomst en een rondleiding. Ze vinden het ontzettend fijn om op onze mooie school naar 

school te kunnen gaan.  

De kinderen komen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00-14.30 uur naar school.    

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Inschrijvingen 

Zit uw kind al op school, maar heeft u ook jongere kinderen die straks naar de Tweemaster gaan? Wij 

vragen u vriendelijk deze kinderen dan in te schrijven. Een inschrijfformulier is op te halen bij de 

groepsleerkracht of Nadine. Door middel van de inschrijvingen kunnen we realistische prognoses maken 

van de leerlingaantallen voor de komende jaren.  

 

 

Nieuwe penningmeester Ouderraad gezocht: schooljaar 2022-2023 

Een financiële achtergrond of affiniteit met financiën? En je altijd al voor de school in willen zetten? Dan 

ben jij de perfecte nieuwe penningmeester voor de Ouderraad!! Lucas Wassen, de 

huidige penningmeester van de Ouderraad, is voor komend schooljaar op zoek naar een opvolger.  Het 

kost je ongeveer een halve dag per maand.  Nieuwsgierig geworden?  

Stuur een e-mail naar martine.koster@isobscholen.nl  

 

 

 

Vreedzame School – schoolafspraken komende weken 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne meivakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda    

vrij 22 april   Sponsorloop Stichting Caritas Ukraine-Holland en voorjaarslunch 

ma 25 april t/m vrij 6 mei Meivakantie 

zo 8 mei   Moederdag 

di 17 mei   Schoolfotograaf 

 

 

 

18 april t/m 15 mei we praten op gewone toon en overleggen zacht met elkaar 

E-mail:  info.tweemaster@isobscholen.nl                       Twitter :  @ObsDe2master  

Website : www.de2master.nl                                Facebook :  De2master 

Bankrelatie: NL68RABO03569.22.650 t.n.v. Stichting ISOB - obs De Tweemaster 

“                  : NL76RABO03569.23.185 of postgiro : NL88INGB000038.17.80 t.n.v. Ouderraad  De Tweemaster 

 

’t Scheepsjournaal is het mededelingenblad voor ouders en/of verzorgers en andere belangstellenden 

Van obs  De Tweemaster te De Rijp. Uw bijdrage(n) aan dit bulletin, in woord en beeld, juichen wij van 

harte toe. 't Scheepsjournaal verschijnt om de vier weken. 
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