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Eerste aanmeldronde in volle gang
De eerste aanmeldronde van De OverstapRoute, waarin ouders hun zoon of dochter op de vo-school
van hun eerste voorkeur kunnen aanmelden, is inmiddels in volle gang. Donderdag 12 maart is de
allerlaatste dag van deze eerste ronde.

Let op!
Po
Zorg dat u in deze periode voor al uw leerlingen goed op de hoogte bent wat er op de vo-school
gebeurt! U kunt het gehele aanmeldproces in OT volgen en, indien nodig, ouders nog stimuleren hun
zoon of dochter aan te melden op hun school van eerste voorkeur.
Wijs ouders er op dat zij altijd de website van deze school raadplegen om na te gaan wanneer de
inschrijfmomenten op deze school zijn en of zij wellicht nog een aanmeldformulier in moeten vullen.
Het is daarbij heel behulpzaam als u zelf goed op de hoogte bent, zodat u ouders kunt adviseren en
hun vragen kunt beantwoorden.
Vo
We herinneren u er graag nogmaals aan dat u elke leerling die zich bij uw school aanmeldt een
aanmeldnummer geeft en dit aan ouders mee geeft. Dit aanmeldnummer heeft u namelijk nodig als
er geloot moet worden.
Als ouders hun zoon of dochter bij u op school willen aanmelden, maar geen unieke code hebben,
kunt u deze leerling handmatig invoeren in OT. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leerlingen die uit een
regio komen waar geen OT wordt gebruikt. Ga hiervoor in OT naar ‘aanmelding invoeren’ ->
handmatig (van buiten OT regio).

Wat doet u als vo-school bij overaanmelding?
Op donderdag 12 maart is duidelijk hoeveel aanmeldingen u heeft voor één of meerdere niveaus of
specifieke klassen. Als blijkt dat u niet hoeft te loten, dan kunt u op dat moment het toelatingsbesluit
voor dat niveau of die klas direct zelf delen met ouders. U hoeft dus niet te wachten tot de eventuele
lotingsuitslag bekend is! In het geval een leerling extra ondersteuning nodig heeft, geldt de zorgplicht
en onderzoekt u eerst of u de benodigde ondersteuning kunt bieden.
Heeft u als vo-school te veel aanmeldingen voor één of meerdere niveaus of een specifieke klas dan
kunt u:
1) alle toelaatbare leerlingen toch plaatsen door bijvoorbeeld een extra klas te formeren of
2) meedoen aan de centrale loting die door Koers VO wordt georganiseerd. U bepaalt voor welk
niveau en/of specifieke klas u meedoet.

Voor wie deelneemt aan de centrale loting staat hieronder beschreven wat er van u wordt
verwacht!
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Wat moet u doen als u mee wilt doen aan de centrale loting?
De centrale loting is dit schooljaar op donderdag 19 maart. De werkwijze is hetzelfde gebleven als
voorgaande jaren.
1) 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 met toelichting van ons, waarin u de gevraagde
gegevens vermeldt.
2) 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.
3) Donderdag 19 maart vanaf 09.00 uur vindt de centrale loting plaats bij notaris Helma
Leonhard van Notariskantoor Kooijman Autar, Straatweg 7 in Rotterdam.
De aangekondigde vertegenwoordigers melden zich vóór 9.00u bij de notaris met een geldig
legitimatiebewijs.
4) De notaris bepaalt door middel van handmatige trekking de volgorde van de
aanmeldnummers van de leerlingen. Leerlingen die voldoen aan voorrangsregels worden
vervolgens als eerste ingeloot.
5) Na de loting krijgt u direct de uitslag van de loting per mail.
6) U plaatst een overzicht van de ingelote aanmeldnummers en de volgorde van de wachtlijst
op uw website en stelt ouders hiervan op de hoogte.

Website
Alle informatie over De OverstapRoute voor po, vo en ouders vindt u op de website
www.deoverstaproute.nl. Hier vindt u ook de vorige OverstapRouteMails.

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

