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In deze OverstapRouteMail informeren wij u over de aanpassing aan de aanmeldperiode.

Aanleiding voor het aanpassen van de aanmeldperiode
Alles loopt dit jaar anders dan we gewend zijn. Vorige week werd bekend dat basisscholen tot 15
maart de ruimte krijgen om de schooladviezen af te ronden. Normaal gesproken moet dit voor 1 maart
zijn gedaan. Dit betekent dat ook de aanmeldperiode van De OverstapRoute wordt gewijzigd.

Wat wordt er anders?
De einddatum van de aanmeldperiode wordt vrijdag 19 maart, de start blijft op
maandag 15 februari.
De centrale loting wordt gehouden op woensdag 24 maart.

Wat betekent dit voor po-scholen?
Wettelijk gezien heeft u nu de ruimte om tot 15 maart de schooladviezen af te ronden. De
nadrukkelijke vraag hierbij is om als streefdatum uit te blijven gaan van 1 maart. Gebruik de
beschikbare tijd vooral om af te stemmen met een beoogde vo-school als u nog twijfelt over een
passend advies. De handreiking van het SLO is uitgebreid met tips over adviseren in coronatijd.
Benut de tijd ook voor extra contacten met ouders om samen door te nemen hoe de aanmelding en
overstap naar de vo-school gaat.

Wat betekent dit voor vo-scholen?
Ouders mogen hun kind aanmelden tot en met vrijdag 19 maart. U bepaalt zelf op welke momenten dit
gebeurt en hoe u dit corona-proof organiseert. Zorgt u er wel voor dat ouders hun kind op 19 maart
nog kunnen aanmelden? Door de verlengde aanmeldperiode heeft u ook iets meer ruimte om - waar
gewenst - met ouders en po-scholen in gesprek te gaan over de mogelijkheden op uw school.
Scholen voor vso en praktijkonderwijs
Omdat deze scholen niet werken met een harde einddatum en niet loten, verandert er feitelijk
niets. Wel zullen basisscholen ook deze ouders erop wijzen dat het belangrijk is om uiterlijk 19
maart aan te melden.

Aangepaste materialen en communicatiemiddelen
De volgende materialen van De OverstapRoute zijn alvast aangepast en te
downloaden vanaf www.deoverstaproute.nl:
- De OverstapRouteAgenda met alle nieuwe data
- De OverstapRouteKaart met toelichting voor ouders
Ook zorgen we nog voor:
Een voorbeeldbrief voor ouders over de aanmelding op een middelbare school met daarbij
een filmpje waarin we de OverstapRouteKaart toelichten
Een bewegend OverstapRoute plaatje met de nieuwe data van de aanmeldperiode dat door
vo-scholen op hun website en social media geplaatst kan worden; po-scholen kunnen dit
bijvoorbeeld gebruiken in whatsapp groepen met ouders en leerlingen.

Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail
naar deoverstaproute@koersvo.nl.
Ook kunt u gebruik maken van de online vragenuurtjes.

