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Beste collega’s,
In deze mail blikken we kort terug op de afgelopen maanden en attenderen we u ook graag op OTacties die nodig zijn voor een goede overstap van onze leerlingen naar het vo.

Terugblik
Informatiebijeenkomsten PO-VO
We zijn in september gestart met twee druk bezochte informatiebijeenkomsten in het Isala Theater en het
Theater Zuidplein. De reacties die we hierop hebben gekregen waren positief. De vragen en antwoorden
die naar voren kwamen tijdens deze bijeenkomsten, vindt u op onze website www.deoverstaproute.nl.

Materialen verstuurd naar scholen en op website
Het boekje met de jaaragenda en toelichtingen voor po, vo en ouders vindt u op onze website
www.deoverstaproute.nl. Ook vindt u hier de OverstapRouteKaarten. De gedrukte exemplaren zijn
inmiddels ook naar alle scholen opgestuurd.

Trainingen OT voor vertegenwoordigers van schoolbesturen
Een aantal vertegenwoordigers van schoolbesturen is door OnderwijsTransparant (OT) getraind. Het
waren twee verschillende trainingen:
• train-de-trainer om medewerkers van eigen scholen te kunnen trainen
• een eerste kennismaking met de nieuwe monitorrol in OT voor besturen
Trainingen OT in 2020
In januari en februari 2020 worden deze trainingen opnieuw gegeven voor vertegenwoordigers van
schoolbesturen die dit nog niet gevolgd hebben. Schoolbesturen krijgen hierover bericht.

Acties in OT voor po (s)bao en so
Leerlingen invoeren in OT vóór de kerstvakantie
Zorg dat al uw leerlingen die naar de middelbare school overstappen, zijn ingevoerd in
Onderwijs Transparant (OT). Als u dat nog niet heeft gedaan, verzoeken we dringend
dit voor de kerstvakantie te doen!

Acties in OT voor vo
1. Brugklasbeheer nog niet ingevuld? Doe dit uiterlijk vóór de kerstvakantie.
Heeft u brugklasbeheer nog niet ingevuld? Doe dit dan uiterlijk voor de kerstvakantie.
Anders staat u straks niet (goed) op de voorkeurslijst! In januari worden namelijk de
eerste voorkeurslijsten aan ouders meegegeven.

Acties in OT voor vo (vervolg)
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2. Brugklasbeheer wel
ingevuld? Check of het
vinkje aan staat.
Er zijn scholen die hun
brugklassen hebben
aangemaakt, maar het vinkje
niet hebben gezet (zie handleiding in OT onder
‘Help’ en plaatje hiernaast). Zorg dat u dit
vinkje zet, anders komt uw school niet in de
voorkeurslijst te staan.

3. Vermeld niveau en juiste
naam van de brugklas
(bijzonderheid)
Op de voorkeurslijst komen de
namen van de brugklassen te
staan. Bedenk hierbij dat
ouders moeten snappen welke klassen worden
aangeboden. Er staan nu brugklasnamen in OT,
zoals: ‘1C’en ‘BS1HH1’ en afkortingen, zoals bl,
kl, bbl, hvt. Voor ouders is niet duidelijk wat
hiermee bedoeld wordt. Vermeld dus altijd het
niveau en zo nodig een bijzonderheid als
‘tweetalig’ of ‘zorg & welzijn’ in de naam van
de brugklas.

Handig voor vo-scholen: checklist toelatingsprocedure
We merken dat vo-scholen vragen hebben over de toelatingsprocedure. Hiervoor hebben we een
checklist gemaakt met aandachtspunten die u kunt gebruiken om uw procedure langs te lopen.

Stuur voorrangsregels van uw vo-school naar ons door
We hebben al voorrangsregels van vo-scholen ontvangen. Als uw school voorrangsregels hanteert en
deze nog niet heeft opgestuurd, ontvangen we deze nog graag ter informatie. U kunt ze sturen naar
deoverstaproute@koersvo.nl.
We wensen u veel succes!
Met vriendelijke groet,
Ingeborg Steenwinkel
coördinator De OverstapRoute

