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Beste collega,
In deze tweede OverstapRouteMail vragen we je aandacht voor een aantal zaken om de overstap van
leerlingen van het po naar het vo zo goed mogelijk te laten verlopen.

Actiepunten

Opschonen Onderwijs Transparant (OT)
Het opschonen van OT verdient voortdurend aandacht. Een compliment als je school OT al heeft
opgeschoond door oude contactpersonen te verwijderen en nieuwe toe te voegen! Alleen de
contactpersonen van de scholen in OT ontvangen onze mailings.

Voorkeurslijst al voor de kerstvakantie meegegeven?
Een dringend verzoek aan alle basisscholen die al voor de kerstvakantie het schooladviesformulier
hebben meegegeven aan ouders van kinderen met een VMBO-advies (vmbo-basis t/m vmbo-tl) om
dit opnieuw te doen. Op de voorkeurslijst met middelbare scholen ontbreekt hier namelijk de nieuwe
school Experience College, die net voor de kerstvakantie is toegevoegd in OT.

Mededelingen
Adviesplatform van start
In januari is het Adviesplatform voor De OverstapRoute gestart. In dit platform zijn schoolbesturen po
en vo, samenwerkingsverbanden po, een ouderorganisatie en de gemeente Rotterdam
vertegenwoordigd. Op de website www.deoverstaproute.nl vind je de namen van de deelnemers. De
deelnemers vertegenwoordigen alle scholen en schoolbesturen in de Koers VO-regio. Het
adviesplatform adviseert Koers VO over De OverstapRoute.

Tip
Simulatie basisschooladvies
De onderwijsinspectie heeft een interactieve tool ontwikkeld die leerkrachten en intern begeleiders
feedback en tips geeft over de eigen manier van adviseren. Deze tool Simulatie basisschooladvies
van de Onderwijsinspectie vind je op
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/overgang/interactieve-simulatie-basisschooladvies.
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Veelgestelde vragen

Waar vind ik informatie over de ondersteuningsmogelijkheden van een middelbare
school?
Om als basisschool zelf goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden in het vo wijzen we je hierbij
op belangrijke informatiebronnen die je hierbij kunnen helpen. Kijk op www.koersvo.schoolprofielen.nl
en op www.scholenopdekaart.nl voor alle informatie over het vo. Daarnaast kun je collega’s van
andere basisscholen vragen naar hun ervaringen met de mogelijkheden die middelbare scholen
bieden. Bij complexere ondersteuningsbehoeften van een leerling is het van belang om tijdig je
contactpersoon van het samenwerkingsverband po in te schakelen.

Welke middelbare school is geschikt voor deze leerling?
We begrijpen dat dit ingewikkeld kan zijn en tegelijkertijd is Koers VO ook niet in staat al deze vragen
te beantwoorden. Bedenk hierbij ook dat de keuze van een middelbare school primair de
verantwoordelijkheid is van ouders. Wijs ouders op websites van middelbare scholen en het
bezoeken van open dagen met hun kind. In deze periode zijn die er nog volop. En stimuleer ouders
bij complexere vragen om tijdig een afspraak te maken op een middelbare school.

Mag ik de Cito-tabellen, die FOKOR voorheen publiceerde, nog gebruiken?
De basisschool is zelf verantwoordelijk voor een goede onderbouwing van het schooladvies.
Uiteraard bent je vrij om de Cito tabellen te gebruiken. Gebruik bij voorkeur de tabellen die Cito zelf
levert!

Mag ik de competentieprofielen, die FOKOR voorheen publiceerde, nog gebruiken?
De competentieprofielen kun je uiteraard blijven gebruiken bij het onderbouwen van het schooladvies.

Kan een leerling ook ondersteuning krijgen voor zijn dyslexie als hij geen lwooverklaring krijgt?
Ja zeker kan dat. De middelbare school bekijkt met ouders welke ondersteuning hun kind nodig heeft.
De lwoo-bekostiging staat hier los van. Attendeer ouders erop dat zij met de middelbare school van
hun keuze in gesprek kunnen gaan over benodigde ondersteuning en wat de school kan bieden.

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!

