OverstapRouteMail

Plaatje invoegen

14 januari 2021

De eerste OverstapRouteMail van 2021… het team van De OverstapRoute wenst u alle goeds,
gezondheid en inspiratie in deze bijzondere tijd! We hebben er alle vertrouwen in dat we de overstap
van leerlingen naar het vo met elkaar zo goed mogelijk vorm zullen geven.
In dit korte nieuwsbericht gaan we in op actuele ontwikkelingen.

Aanmeldperiode vo vooralsnog ongewijzigd

Bij De OverstapRoute kwamen in de week na de kerstvakantie veel vragen binnen over mogelijke
gevolgen van de lockdown voor de aanmeldperiode. Onderstaand bericht hebben we op
www.deoverstaproute.nl geplaatst onder het kopje Actueel, in afwachting van de persconferentie van
afgelopen 12 januari.
De persconferentie heeft geen aanleiding gegeven voor een wijziging.

Geen wijziging in de aanmeldperiode van 15 februari t/m 11 maart

We krijgen bij De OverstapRoute veel vragen of de aanmeldperiode uitgesteld gaat worden. Door
de lockdown nemen veel basisscholen namelijk op dit moment geen M8 toetsen af, waardoor ook
adviesgesprekken later ingepland worden. We begrijpen dat er vragen zijn over de afname van M8
toetsen. Basisscholen kunnen voor advies hiervoor contact opnemen met hun schoolbestuur.
De wettelijke deadline om een definitief advies te geven is 1 maart. We hebben contact met de POraad: zij voorzien vooralsnog geen wijziging vanuit het ministerie met betrekking tot deze datum.
Ook na de voorjaarsvakantie kunnen ouders in onze regio t/m 11 maart hun kind aanmelden op
een vo-school, zoals aangegeven op de OverstapRouteKaart. N.B. Het maakt voor een kans op
een plek niet uit of leerlingen op de eerste of de laatste dag van de aanmeldperiode worden
aangemeld.
Vanuit De OverstapRoute volgen we de ontwikkelingen van de landelijke overheid. We houden u via
de OverstapRouteMail uiteraard van eventuele veranderingen op de hoogte.

De Digitale Scholenmarkt voor leerlingen, ouders en basisscholen

We hadden het al aangekondigd: de vo-scholen presenteren zich op 21, 25 en 28 januari op de
Digitale Scholenmarkt. Dé gelegenheid voor leerlingen, ouders en leerkrachten om informatie over voscholen in de regio te krijgen. Wijst u (po- en vo-scholen!) ouders en leerlingen hierop?!
Het is spannend en nieuw, maar belooft een mooie voorlichting te worden met stands van zo’n 80
verschillende scholen. Leerlingen maken hun eigen ‘avatar’ en lopen
daarmee over de markt. Kijk op www.dedigitalescholenmarkt.nl hoe u als
basisschool en uw leerlingen met hun ouders mee kunnen doen. Misschien
ziet u als basisschool wel kans om tijdens een (online) les samen met de
hele groep 8 naar de scholenmarkt te gaan?
Wijs ouders hiernaast ook op de websites en social media van de voscholen voor informatie welke voorlichtingsactiviteiten zij nog meer (online)
op de school organiseren.

Vragen?

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

