16 maart 2020

Eerste aanmeldronde
De kop is eraf, de eerste aanmeldronde is voorbij! Op 19 maart zullen zeven scholen gaan loten. In
deze OverstapRouteMail vragen wij uw aandacht voor mogelijke laatste puntjes op de i. Ook blikken
we vooruit naar de tweede aanmeldronde van 23 maart t/m 2 april. Checkt u voor de vervolgstappen
ook de OverstapAgenda?!

Corona
De maatregelen rondom Corona roepen ook vragen op rondom activiteiten binnen De
OverstapRoute. Een vraag is hoe om te gaan met geplande gesprekken met leerlingen en hun
ouders. We adviseren om te zoeken naar creatieve oplossingen, waarbij u zo min mogelijk ouders en
leerlingen vraagt om naar uw school te komen. Digitaal is veel mogelijk en ook via de telefoon kunt u
uw vragen stellen. U kunt ouders ook vragen om een foto van de voorkeurslijst en de unieke code
naar u te mailen.
Daarnaast krijgen we vragen van scholen over de zorgplichttermijn. In sommige gevallen is wellicht
meer tijd nodig dan de wettelijke termijn van 6-10 weken. Voor een landelijke richtlijn hebben we
contact gezocht met de PO-/VO-raad. Er is nog geen uitspraak over. Onze vraag wordt doorgespeeld
naar het ministerie van OCW en het antwoord wordt vermeld op de website www.poraad.nl.
Tot nader bericht volgen we het tijdpad zoals gepland in De OverstapRoute. Vooralsnog gaan de
Eindtoetsen op de basisscholen ook door volgens planning.

Wat zijn de te zetten stappen deze week?
Staan alle OKR’en en adviesformulieren op definitief?
Zoals in de OverstapRouteAgenda staat vermeld, was het de bedoeling dat in februari het OKR op
definitief was gezet in OnderwijsTransparant (OT). In de meeste gevallen is dat ook gebeurd. Soms
zijn scholen nog in gesprek met ouders en is er een begrijpelijke reden dat het OKR nog niet op
definitief staat. Realiseert u zich, dat de vo-school het dossier van de leerling pas kan openen als het
OKR door de po-school op definitief is gezet. Dit geldt ook voor alle bijlagen die u met het OKR
meestuurt!

Gebruikt u een eigen OKR?
Sommige scholen kiezen ervoor om geen gebruik te maken van het OKR van OT; zij voegen een
eigen OKR als bijlage aan het dossier toe. Dat is prima. Echter, als het OKR van OT niet op definitief
staat, kan de vo-school ook deze eigen bijlage niet ophalen in OT en dus ook niet verder met de
aanmelding!
Om toch het OKR van OT op definitief te zetten, zult u de verplichte velden moeten invullen. Dit kan
niet anders, omdat OT met een generiek OKR werkt en dit verbonden is met andere stappen in OT.
Wij adviseren u om bij de verplichte invulvelden te noteren: “Zie apart bijgevoegd eigen OKR”. De
door OT ingevulde bolletjes kunt u ongewijzigd laten. Op deze manier kost het u de minste extra tijd.

16 maart 2020

Tweede aanmeldronde
U kunt de aanmeldstatus van uw leerlingen volgen in OT:

Van leerlingen die uitgeloot zijn en een 2e school op hun voorkeurslijst hebben aangegeven, wordt de
aanmelding automatisch in OT doorgezet naar deze 2e keuze. U kunt dit volgen via het menu
‘Aanmeldstatus’ door op de betreffende leerling te klikken. De voorkeurslijst en het aanmeldproces op
de verschillende scholen wordt dan zichtbaar.
Mogelijk zijn er leerlingen die zich in de eerste ronde nog niet hebben aangemeld op een school. Het
is raadzaam om hen een geactualiseerde voorkeurslijst mee te geven. Vanaf maandag 23 maart zijn
deze beschikbaar via OT. Op deze lijst staan alleen de scholen waar nog plek is in de klassen die bij
het basisschooladvies horen. U kunt voor deze leerlingen een nieuw adviesformulier uit OT printen.

Aantal beschikbare brugklasplekken in de tweede aanmeldronde
Op maandag 23 maart plaatsen we een overzicht met beschikbare brugklasplekken op de diverse voscholen in de regio op www.deoverstaproute.nl. U kunt ouders hiernaar verwijzen.

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

