Koers VO: E-mailbericht, 29-10-2019

Beste collega,
De OverstapRoute is sinds de herfstvakantie online beschikbaar (https://www.koersvo.nl/werkwijzervoor-scholen/de-overstaproute/) .
In de OverstapAgenda en de toelichting voor vo-scholen kunt u precies lezen wat er van u wordt
verwacht. Door middel van dit bericht wil ik u graag, als extra service, attenderen op een paar zaken
die op dit moment volgens de OverstapAgenda moeten gebeuren in voorbereiding op de overstap van
leerlingen naar het vo.
Hierbij wil ik u in de eerste plaats wijzen op het brugklasbeheer dat in deze periode door de vo--school
in Onderwijs Transparant (OT) moet worden ingevuld en verder gedurende het schooljaar worden
bijgehouden Dit is erg belangrijk, omdat de voorkeurslijsten digitaal worden verwerkt en het zo altijd
duidelijk is hoeveel plekken er nog beschikbaar zijn op uw school.
Een handleiding hiervoor vindt u onder de knop ‘Help’ in OT. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u
hiervoor de contactpersoon, die is aangesteld door uw schoolbestuur, inschakelen. Voor technische
vragen kunt u terecht bij de helpdesk van OT. Lees ook zeker de toelichting voor vo-scholen in De
OverstapRoute.
Als uw school voorrangsregels wil hanteren, dan gelden dit schooljaar de volgende afspraken:
1) Maximaal twee voorrangsregels per school;
2) Voorrangsregels moeten voldoen aan wet- en regelgeving (school is hiervoor zelf
verantwoordelijk)
3) Voorrangsregels publiceren in uw schoolgids en op uw website (z.s.m. en uiterlijk vóór 1
december)
4) Voorrangsregels vóór 1 december per mail doorgeven aan Koers VO
(steenwinkel@koersvo.nl)

NB Tot slot wil ik u er nog graag op wijzen dat deze mail, en ook volgende mails, altijd worden
gestuurd aan de mailadressen die in OT staan. De mailadressen uit OT vormen voor ons het basis
mailbestand. Als er wijzigingen zijn, dan is het aan u of een collega op uw school het vriendelijke en
dringende verzoek om deze wijzigingen door te voeren in OT. Zo bent u en eventueel andere collega’s
op uw school altijd op de hoogte.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!
Mocht uw school voorrangsregels
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