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De kop is eraf: De OverstapRoute 2020-2021 is gereed!
Voor de herfstvakantie hebben we OverstapRoute pakketten naar de scholen
verstuurd. Op www.deoverstaproute.nl kunt u alle informatie vinden en
materialen downloaden.
Net als vorig jaar kunt u van ons OverstapRouteMails verwachten, waarbij we
het ritme van de OverstapRouteAgenda volgen. Zo attenderen we u op te
ondernemen acties, gaan we in op veelgestelde vragen en hebben we soms
een tip.

1. Algemeen
Aanmelden voor de OverstapRouteMails
Vorig schooljaar gebruikten we de mailadressen die in OT stonden als verzendlijst. Soms kregen we
verzoeken om iemand aan de verzendlijst toe te voegen of er juist uit te halen. Zo zijn we tot een
basisverzendlijst voor de OverstapRouteMails 2020-2021 gekomen.
Vanaf nu kunnen overige geïnteresseerden zich aanmelden voor OverstapRouteMails door een mail
te sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl. Ook afmelden kan via dit mailadres.
Ontvangt u de OverstapRouteMail en wilt u dit zo houden? Dan hoeft u niets te doen!

Handleiding OT (OnderwijsTransparant) bij De OverstapRoute
Nieuw dit jaar is een handleiding waarin de OT-stappen uit de
OverstapRouteAgenda toegelicht staan, voorzien van tips en aandachtspunten. Dit
document staat op www.deoverstaproute.nl en is ook in OT te vinden onder Help –
Handleidingen. We zullen hier regelmatig naar verwijzen.

Schoolprofielen
De website www.koersvo.schoolprofielen.nl is vernieuwd. Er is hard gewerkt om de website een nieuw
uiterlijk te geven en de informatie per school beter vindbaar te maken. Komt u ook eens kijken?

2. Voor de vo-scholen
Brugklasbeheer
Conform de OverstapRouteAgenda maken de vo-scholen voor 1 december de
brugklassen aan in OT. Zie hiervoor de instructie en tips op pagina 2 in de Handleiding
OT bij De OverstapRoute. Dit geldt ook voor de vso-scholen!

Aanmeldprocedures op de websites van scholen
In deze tijd van het jaar publiceren de vo-scholen de aanmeldprocedures en PR-activiteiten voor
nieuwe brugklassers op hun eigen website. U kunt daarbij uiteraard verwijzen naar De OverstapRoute
en naar uw Schoolprofiel. Vermeldt u, indien aan de orde, ook de voorrangsregels?
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3. Voor de po-scholen
ZIB
Op dit moment worden binnen het ZIB-traject IQ-toetsen afgenomen bij leerlingen die mogelijk in
aanmerking komen voor praktijkonderwijs of vmbo met lwoo. Houdt u de website www.koersvo.nl/zib
in de gaten voor actuele zaken en veel gestelde vragen!

Handreiking voor het opstellen van een schooladvies
In De OverstapRoute verwijzen we naar de handreiking van de PO-raad. Net
voor de herfstvakantie is een gemoderniseerde versie verschenen met handige
tips en goede voorbeelden: https://www.poraad.nl/nieuws-enachtergronden/waarop-baseer-jij-het-schooladvies-gebruik-de-nieuwehandreiking !

Workshop ‘Adviseren in geval van twijfel’
Een workshop waarin de vraag centraal staat: “Komt deze leerling het beste tot zijn recht op een
vmbo-school of meer in het praktijkonderwijs?”. Deze afweging blijkt in de praktijk best lastig te
maken. Welke onderdelen weegt u mee bij de onderbouwing van het advies en wat is hierbij
doorslaggevend? Diana Geukes (Koersconsulent) en Keetie Hobbel (lid ABT van Koers VO) denken
met u mee. In de workshop gaan zij in op de verschillen tussen beiden schoolsoorten en zoeken ze
met u naar het meest passende advies.
Dit jaar in een iets andere vorm: vooraf thuis of op school alvast de toelichting bekijken en daarna een
online gesprek.
Voor wie:
ib’ers en leerkrachten groep 8
Wanneer:
woensdag 25 november en 2 december (gespreksrondes van 45 min)
Waar:
thuis of op school (achter een computer)
Aanmelden:
door invullen van dit aanmeldingsformulier (max 10 personen per gespreksronde)

4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Dit kopje is nieuw in de OverstapRouteMail. De aanmelding op een vso-school heeft een eigen
procedure. Betrokken po-/so-/sbo- en vso-scholen gaven aan het fijn te vinden om in de
OverstapRouteMails specifieke acties voor deze leerlingen makkelijk terug te kunnen vinden.
De procedure voor aanmelden op het vso is te vinden op www.koersvo.nl/vso. Op dit moment zijn de
besturen van (v)so-scholen met Koers VO en PPO in gesprek om de aanmelding op vso-scholen
verder te stroomlijnen. De werkgroep van De OverstapRoute wordt hierbij betrokken. In afstemming
met de projectleider zullen we op deze plek relevante informatie met u delen die De OverstapRoute
betreft.
Op dit moment wijzen we so-scholen op de actie in de OverstapRouteAgenda om leerlingen met
uitstroombestemming vso alvast in OT te zetten met het voorlopig advies. Zie hiervoor de instructie op
pagina 1 in de Handleiding OT bij De OverstapRoute.
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Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail naar
deoverstaproute@koersvo.nl.

We merken dat soms nog mails naar Ingeborg Steenwinkel gestuurd worden. Helaas is
zij langdurig ziek; haar taken worden dit jaar overgenomen door de werkgroep van De
OverstapRoute. Waarnemend coördinator is Catharina Leeuwis. Voor vragen over De
OverstapRoute is ook zij bereikbaar op deoverstaproute@koersvo.nl.
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