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 en/of intakes die zich melden in de tweede aanmeldronde. 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?
Vaststellen toelaatbaarheid in OT
Van alle aangemelde leerlingen stelt u z.s.m. de toelaatbaarheid vast via het menu ‘aanmeldingen
verwerken’.

Meer informatie en de te volgen procedure vindt u op blz. 18 en 19 van De OverstapRoute.
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Actualiseren brugklasbeheer: uiterlijk 20 maart
Na de eerste aanmeldronde past u in OT de actuele capaciteit per aangemaakte brugklas aan. Volgt
u hiervoor de instructies via onderstaande menu’s.

Als uw school of klas vol zit, vult u ‘0’ in bij ‘Beschikbare plaatsen voor deze brugklas’, verschijnt deze
brugklas niet meer op nieuwe voorkeurslijsten.

Check op nieuwe aanmeldingen na loting 19 maart
In het menu ‘aanmeldingen verwerken’ checkt u of er nieuwe aanmeldingen zijn van leerlingen die
uitgeloot zijn op hun 1e school en uw school als 2e voorkeur hadden opgegeven.
We vragen u met klem om de toelaatbaarheid van deze leerlingen op vrijdag 20 maart in OT te
verwerken en ouders een bevestiging te sturen waarin u toelicht wat er nog nodig is om de
aanmelding af te ronden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het inleveren van een schooleigen
aanmeldformulier.
Voor ouders en de leerling is het fijn om te weten dat de aanmelding daadwerkelijk is aangekomen bij
hun 2e school van voorkeur. Ook horen zij graag of er bij u nog wél plek is, voordat de 2 e
aanmeldronde start.

Toelatingsbesluiten
Voor veel leerlingen kunt u meteen na 12 maart of na de loting van 19 maart toelatingsbesluiten
nemen via het menu ‘toelaatbare leerlingen verwerken’ (zie afbeelding onder het kopje Vaststellen
Toelaatbaarheid in OT).
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben gaat per 13 of 20 maart de zorglichttermijn in
waarin u onderzoekt of uw school de benodigde ondersteuning kunt bieden. Voor deze leerlingen
neemt u pas een toelatingsbesluit na deze onderzoeksfase. Meer informatie en de te volgen
procedure vindt u op blz. 19 en 20 van De OverstapRoute.
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Tweede aanmeldronde
In deze aanmeldronde kunt u op drie manieren aanmeldingen binnen krijgen:
1. De leerling is nog niet eerder bij een vo-school aangemeld en meldt zich nu bij u met de
unieke code.
2. De leerling is uitgeloot op de 1e school van voorkeur en had geen 2e school op de
voorkeurslijst aangegeven. Deze leerling kan zich nu met de unieke code bij u melden.
3. De leerling is niet-toelaatbaar geacht of afgewezen of uitgeloot op de 1e school van voorkeur
en had wél een 2e (en evt. meer) school van voorkeur opgegeven. Het dossier van de leerling
staat dan al voor u klaar in het menu ‘aanmeldingen verwerken’ (zie afbeelding onder het
kopje Vaststellen Toelaatbaarheid in OT).
Deze leerling hoeft geen unieke code bij u in te leveren en u hoeft deze leerling dus niet via
de unieke code in te voeren! Doet u dit wel, dan krijgt u de melding dat de leerling al is
ingevoerd.
Voor de intake van deze leerlingen zie ook de opmerking aan het begin van deze nieuwsbrief
onder het kopje ‘Corona’.
Volgt u de stappen uit de OverstapRouteAgenda t/m deadline 14 april! Deze werkwijze is dezelfde als
de 1e aanmeldronde.

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.

Ter informatie
In het menu Overzichten -> Potentiële aanmeldingen volgende periode kunt u zien bij hoeveel
leerlingen u als 2e en volgende keuze op de voorkeurslijst bent aangegeven.

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

