Hoe is Koers VO bereikbaar vanaf 31 augustus tot de kerstvakantie en hoe
werken wij in deze periode?

Bereikbaarheid Koers VO in het algemeen
Het kantoor van Koers VO is vanaf 31 augustus 2020 telefonisch bereikbaar vanaf 9.00 uur tot 17.00
uur via 010-484 25 76 . U kunt het samenwerkingsverband ook altijd per e-mail bereiken. Voor
algemene vragen kunt u info@koersvo.nl gebruiken.

Werkzaamheden Adviescommissie Beoordeling Toelaatbaarheid vso/lwoo-pro en
OPDC vanaf 31 augustus
• De processen van beoordeling en besluitvorming van onderwijsarrangementen (OPDC, vso,lwoo,
pro) worden voortgezet volgens de hiervoor geldende procedures en wettelijke termijnen.
• De communicatie vanuit de ABT naar scholen en ouders toe verloopt zoveel als mogelijk digitaal.
• De ABT-medewerkers werken zo veel mogelijk thuis en zijn daardoor vooral per e-mail
bereikbaar.
• Bij vragen kan per e-mail contact op worden genomen met de ABT-medewerkers. Er zal dan zo
snel mogelijk per e-mail of telefonisch gereageerd worden.
Vragen over tlv’s vso kunt u stellen via e-mailadres abtvso@koersvo.nl
Vragen over aanwijzingen lwoo of tlv’s pro kunt u stellen via e-mailadres abtlwoopro@koersvo.nl
Vragen over OPDC aanvragen kunt u stellen via e-mailadres abtopdc@koersvo.nl

Werkzaamheden Koersloket vanaf 31 augustus
Koersconsulenten en medewerkers Expertisepool werken vanuit huis en zijn bereikbaar. Per
e-mail heeft hierbij de voorkeur.
Algemene vragen over het Koersloket stelt u bij voorkeur per e-mail aan de coördinator van het
Koersloket, Peggy Olthof via olthof@koersvo.nl.

Werkzaamheden De OverstapRoute (zorgleerling in beeld/ZIB) vanaf 31 augustus
Voor de laatste informatie gaat u naar De OverstapRoute op onze website: www.deoverstaproute.nl.
Alle vragen over de OverstapRoute/ ZIB kunnen gesteld worden via e-mailadres
deoverstaproute@koersvo.nl.

Werkzaamheden Internationale Schakelklas (ISK) vanaf 31 augustus
Aanmeldingen voor ISK kunnen via e-mailadres isk@koersvo.nl worden doorgegeven.
If you want to sign up your child for an isk-test then you can send an e-mail to isk@koersvo.nl.

College van Bestuur
Voor contact met het college van bestuur van Koers VO kunt u een e-mail sturen aan
collegevanbestuur@koersvo.nl.
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