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Eerste aanmeldronde
De eerste aanmeldronde op het vo start direct na de voorjaarsvakantie. Deze gaat op 2 maart van
start en loopt tot en met 12 maart. We gaan ervan uit dat in het po alle adviesgesprekken met ouders
voor de voorjaarsvakantie zijn geweest en alle ouders een voorkeurslijst met unieke code hebben
meegekregen waarmee zij hun kind kunnen aanmelden op het vo.

Let op!
Po
Attendeer ouders erop dat zij altijd de website van hun school van voorkeur raadplegen, omdat:
• Vo-scholen vaak een aantal momenten in de aanmeldperiode hebben waarop ouders hun
kind kunnen aanmelden;
• In aangrenzende gebieden een ander tijdpad kan worden gevolgd en de data voor
aanmelding hier anders kunnen zijn.
Vo
Denkt u er aan dat u elke leerling die zich bij uw school aanmeldt een aanmeldnummer geeft? Dat
heeft u nodig als er geloot moet worden. Vergeet niet dit nummer ook aan de ouders mee te geven.

Centrale loting bij overaanmelding
Als de eerste aanmeldperiode voorbij is, is duidelijk of bij u op school méér toelaatbare leerlingen
voor een bepaald niveau en/of specifieke klas zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen.
Mocht dit zich voordoen, dan heeft u als school twee mogelijkheden:
1) U doet niet mee aan de centrale loting: u plaatst alle toelaatbare leerlingen op het geadviseerde
niveau door bijvoorbeeld een klas iets groter te maken of een extra klas te formeren.
2) U doet mee aan de centrale loting: u bepaalt voor welk niveau en/of specifieke klas u meedoet.
NB De lotingsprocedure staat beschreven op p. 21 van De OverstapRoute.

Let op!
De onderstaande data zijn belangrijk om alvast als optie noteren, mocht u deelnemen aan de loting.
U ontvangt op 13 maart van ons gedetailleerde informatie als u deelneemt.
Uiterlijk vrijdag 13 maart vóór 12.00u geeft u via deoverstaproute@koersvo.nl door dat u meedoet
aan de loting, voor hoeveel leerlingen en voor welk brugklasniveau u moet loten. U ontvangt diezelfde
dag een Excel-bestand van ons, waarin u de gevraagde gegevens vermeldt.
Uiterlijk maandag 16 maart vóór 12.00u stuurt u het ingevulde Excel-bestand terug naar Koers VO
en vermeldt u wie de vertegenwoordigers zijn bij de loting vanuit de school (schoolleiding (verplicht)
en oudergeleding (gewenst)) via deoverstaproute@koersvo.nl.
Op donderdag 19 maart vanaf 09.00 uur vindt de centrale loting plaats.

Website
Alle informatie over De OverstapRoute voor po, vo en ouders vind je op de website
www.deoverstaproute.nl.

Vragen?
Als je nog vragen hebt, mail dan naar deoverstaproute@koersvo.nl. We wensen je veel succes!

