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Nog even en het is alweer kerstvakantie! In de tweede OverstapRouteMail van dit schooljaar hebben
we aandacht voor acties in de OverstapRouteAgenda en gaan we in op actuele zaken.

1. Digitale scholenmarkt
Dit is de tijd van het jaar waarin ouders en leerlingen zich oriënteren op de verschillende v(s)oscholen. Vanwege Corona gebeurt dat dit jaar vaak online. In onze regio hebben vo-scholen daarom
het initiatief genomen om samen de Digitale Scholenmarkt te organiseren. Deze wordt gehouden op
12, 18 en 28 januari 2021. Bijna alle scholen binnen Koers VO doen mee. Zij krijgen via de organisatie
van de Digitale Scholenmarkt informatie en instructie over de inrichting.
Op www.dedigitalescholenmarkt.nl komt volgende week alle informatie te staan voor vo-scholen, poscholen en ouders. Daarnaast wordt social media benut om de Digitale Scholenmarkt onder de
aandacht te brengen. De OverstapRouteKaart zal er ook te zien zijn!

2. Voor de vo-scholen
Brugklasbeheer en voorrangsregels
Vo-scholen noteren voor 1 december hun brugklassen in OnderwijsTransparant (OT). Mocht dit op uw
school nog niet zijn gelukt, wilt u hier dan zo snel mogelijk voor zorgen? Als u geen brugklassen hebt
aangemaakt, komt uw school namelijk niet op de voorkeurslijst te staan.
Tips en toelichting vindt u in de Handleiding OT bij De OverstapRoute. Deze staat in OT onder
Help-Handleidingen en op www.deoverstaproute.nl.
Als uw school voorrangsregels hanteert, vergeet dan niet deze op uw website bij de
toelatingsprocedure en in het Schoolprofiel te vermelden!

Tip voor op uw website
Maakt u gebruik van een aanmeldformulier of een aanmeldknop op uw website? Vermeld u hier dan
duidelijk bij dat de aanmelding pas compleet is als ook de unieke code en de voorkeurslijst zijn
ingeleverd. Afhankelijk van uw werkwijze gebeurt dit op een (online of live) inschrijfmoment in de
periode 15 februari t/m 11 maart (vso en praktijkonderwijs vanaf januari). Zorg dus altijd voor
duidelijkheid over de benodigde stappen om aan te melden op uw school.

3. Voor de po-scholen
Vanaf januari: aanmelden praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso)
Voor leerlingen die overstappen van het po naar een school voor praktijkonderwijs of vso, begint de
aanmeldperiode al in januari.
De gesprekken met ouders over het schooladvies en het OKR bent u vast al
gestart. Een van de afspraken in De OverstapRoute is dat u het OKR in OT op
definitief zet, zodra u het adviesformulier met de unieke code meegeeft aan de
ouders.
Soms willen ouders een eigen zienswijze toevoegen; dat mag altijd. U wacht
dan nog met het meegeven van de unieke code totdat u alles compleet hebt. Spreek hiervoor wel een
uiterste datum af met ouders.
Duurt het aanleveren van de zienswijze toch langer dan was voorzien? Vermeld dan in het OKR dat u
deze later nog toevoegt aan het dossier. U geeft alvast wel de unieke code aan de ouders mee en zet
het OKR op definitief.
De vo-school voert op basis van het dossier in OT het gesprek met ouders over de benodigde
ondersteuning.
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4. Training povo-module OT
Op 5 januari van 9:00-11:00 uur organiseren we een OT-training voor so- en vso-scholen over het
gebruik van de povo-module. Deze scholen hebben hierover al een mail ontvangen. Mocht u de
OT-training van 16 september voor het po hebben gemist, dan kunt u ook op 5 januari aansluiten.
In het eerste deel van de training wordt toegelicht welke acties de basisschool in OT doet.
Vervolgens zal deze bijeenkomst meer inzoomen op de overstap naar het vso. Aanmelden kan via
deze link.

Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail naar deoverstaproute@koersvo.nl.

Fijne kerstvakantie!

