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Dit is de laatste OverstapRouteMail voordat de aanmeldperiode van start gaat. Na de
voorjaarsvakantie ontvangt u nog een Lotingsspecial. In deze OverstapRouteMail staat veel
informatie. Toch hebben we er niet voor gekozen om een aparte versie voor po en een aparte versie
voor vo te maken. Juist op dit moment lijkt het ons goed om op de hoogte te zijn van elkaars situatie.

1. Algemeen
Even voorstellen: een nieuwe collega bij Team De OverstapRoute!

Sinds 1 februari versterkt Margreet Clarijs vanuit PPO Rotterdam het team van De OverstapRoute.
We maken graag gebruik van haar jarenlange ervaring in het po, onder andere als school/wijkcontactpersoon en projectleider. Ook was zij voorzitter van de beleidsadviesgroep IB’ers. Al met
al een fijne afvaardiging en betrokkenheid vanuit het po bij Team De OverstapRoute!
De OT-handelingen, inclusief tips & trucs, vermelden we niet meer zo
uitgebreid in de OverstapRouteMails als vorig jaar. We vertrouwen erop dat u
de Handleiding OT bij De OverstapRoute inmiddels weet te vinden, zowel op
onze website als in OT!

2. Voor de po- en vo-scholen
Nieuwe communicatiemiddelen

Zoals aangekondigd hebben wij een voorbeeldbrief (of e-mail) voor ouders gemaakt over het
aanmeldproces. De po-scholen kunnen deze – eventueel aangepast aan uw eigen huisstijl - aan de
ouders versturen. In deze brief staat een link naar een filmpje voor ouders die het fijn vinden om het
overstapproces mondeling toegelicht te krijgen. U kunt er zelf natuurlijk ook gebruik van maken als u
ouders – fysiek of online – spreekt! Denkt u eraan om de aangepaste OverstapRouteKaart bij te
sluiten als u de brief of e-mail verstuurt?
Om de aanmeldperiode (met de nieuwe sluitingsdatum) goed te
benadrukken, hebben we ook een animatie laten maken dat vo-scholen
kunnen gebruiken op hun websites en social media. De po-scholen kunnen
dit ook in hun whatsapp groepen versturen die zij met ouders en leerlingen
hebben.
In De Havenloods zal nog een advertentie komen over de aanmeldperiode.
Deze staat bij de downloads op onze website. Ook hier kunt u gebruik van
maken voor uw website.
Hiermee zijn alle nieuwe en aangepaste communicatiemiddelen compleet.
U kunt ze terugvinden op www.deoverstaproute.nl.

Contact tussen po en vo over advisering

De minister raadt basisscholen aan om de extra tijd voor advisering te benutten om te overleggen met
de vo-scholen, juist als er twijfel is. Wij ondersteunen deze oproep. Een tip: op
www.koersvo.schoolprofielen.nl vindt u de contactpersoon voor toelating op het tabblad ‘toelating’ van
de betreffende vo-school. Als het gaat over een leerling met een specifieke ondersteuningsvraag, kunt
u ook vragen naar de ondersteuningscoördinator. De vo-scholen denken graag met u mee!
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3. Voor de po-scholen
Al bijna 9900 leerlingen, zo’n 99% van alle achtste-groepers, zijn in OT gezet! En bij 64% van deze
groep is ook al een (al dan niet definitief) advies genoteerd in het OKR.

Ondertekenen van het OKR

We krijgen veel vragen over het ondertekenen van het OKR nu de scholen (nog) dicht zijn. Goed om
te weten: in OT hoeft er alleen een vinkje gezet te worden. U kunt ouders op een later moment het
papieren OKR voor gezien laten ondertekenen. Dit is de versie die u op school bewaart.

Tip: Vermeld zorgelijk verzuim in het OKR

Het OKR is, nu misschien wel meer dan ooit, een belangrijk instrument voor een warme
overdracht.
Heeft u hierbij ook aandacht voor het vermelden van zorgelijk verzuim? Voor een goede
start in het vo is het belangrijk dat er bij deze leerlingen meteen extra aandacht voor de aanwezigheid
is. Het helpt de vo-school als u in het OKR vermeldt wat er al gedaan is, wat wel en juist niet werkt en
of u mogelijk voortzetting van bepaalde begeleiding adviseert. We weten dat zorgelijk (dus ook
geoorloofd!) verzuim op de po-school een signaal is voor vroegtijdig schoolverlaten in het vo…

Uitslag ZIB in relatie tot het schooladvies
Bij 91% van de leerlingen die deelgenomen hebben aan het ZIB-traject, is de uitslag gedeeld met de
basisscholen. Dit betekent dat het u gelukt is om bij zo’n 1700 ouders al 2x de benodigde
toestemmingsformulieren op te halen. En dat in corona-tijd. Hulde voor alle inspanningen!
De onderzoeksbureaus kunnen gelukkig flexibel mee bewegen voor de laatste loodjes.
Mocht u nog niet beschikken over recente toetsgegevens waarmee de vo-school een pro-tlv
of lwoo-aanwijzing aan kan vragen, dan kunt u de extra tijd tot 15 maart hier wellicht nog
voor benutten. Dit kan ook een Drempelonderzoek zijn in plaats van LVS toetsen.
Is het schooladvies al zeker, wilt u de unieke code alvast aan ouders meegeven, maar zijn de laatste
toetsgegevens er nog niet? Voegt u deze dan later als bijlage in OT toe. Doe dit wel op tijd en in
afstemming met de vo-school! Deze vo-scholen moeten binnen hun zorgplichttermijn namelijk de protlv of lwoo-aanwijzing aan kunnen vragen en ook de uitslag ervan ontvangen.
Let op! Als ouders geen toestemming geven om de uitslag van ZIB via OT te delen met de
vo-school, dan is een speciale handeling nodig om de IQ-gegevens helemaal uit het OKR
te halen. Kijkt u hiervoor bij veelgestelde vraag nr. 6 op www.koersvo.nl/zib. De vo-school
kan de IQ-gegevens natuurlijk wel opvragen via de ouders.

4. Voor de vo-scholen
Aanmelden in corona-tijd
We zien veel creativiteit bij vo-scholen om het aanmelden veilig te laten plaatsvinden. Sommige voscholen vragen De OverstapRoute om tips of voorschriften, omdat ouders de unieke code en de
voorkeurslijst op papier krijgen van de basisschool. Bij De OverstapRoute gaan wij niet over richtlijnen
voor corona-proof aanmelden. Wel hebben we onze contactpersonen bij de schoolbesturen op de
hoogte gesteld van de vragen die leven. En we hebben hen uitgenodigd om zowel vragen als tips en
goede voorbeelden met elkaar te delen. Heeft u er nog zorg over? Neemt u dan contact op met uw
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schoolbestuur.
In de brief en het filmpje voor ouders wijzen we hen erop om vooral op de website van de vo-school te
kijken hoe zij hun kind moeten aanmelden.
Let op! Vermeldt u de juiste, aangepaste data van de aanmeldperiode op uw website?

Aanmeldnummers

Nieuw dit jaar: u geeft elke leerling een aanmeldnummer bij de aanmelding,
communiceert dit met de ouders en verwerkt dit verplicht in OT. Het maakt tijdens de
aanmeldperiode niet uit welke volgorde u aanhoudt bij het toewijzen van het
aanmeldnummer. Echter, vanaf 20 maart moet inzichtelijk zijn voor uw schoolbestuur
en voor De OverstapRoute in welke volgorde aanmeldingen binnenkomen en worden
verwerkt! Houdt u hier rekening mee bij uw nummering?

Vooruitblik op de centrale loting

Als de aanmeldperiode voorbij is, is duidelijk of bij u op school méér toelaatbare leerlingen voor een
bepaald niveau en/of specifieke klas zijn aangemeld dan het aantal beschikbare plaatsen. Mocht dit
zich voordoen, dan heeft u als school twee mogelijkheden:
1) U doet niet mee aan de centrale loting: u plaatst alle toelaatbare leerlingen op het geadviseerde
niveau door bijvoorbeeld een klas iets groter te maken of een extra klas te formeren.
2) U doet mee aan de centrale loting: u bepaalt voor welk niveau en/of specifieke klas u meedoet. De
lotingsprocedure staat op hoofdlijnen beschreven in hoofdstuk 4 van De OverstapRoute onder het
kopje ‘maart’.
Let op!
De onderstaande data zijn belangrijk om alvast met potlood te noteren voor het geval uw school
deelneemt aan de centrale loting. Meer gedetailleerde informatie volgt in de lotingsspecial na de
voorjaarsvakantie.
-

-

Uiterlijk maandag 22 maart vóór 10.00 uur geeft u via deoverstaproute@koersvo.nl door dat u
meedoet aan de loting, voor hoeveel leerlingen en voor welk brugklasniveau u moet loten. U
ontvangt per ommegaande van ons een bericht welke gegevens wij van verder nog van u nodig
hebben.
Uiterlijk dinsdag 23 maart vóór 09.00u stuurt u de gevraagde gegevens naar
deoverstaproute@koersvo.nl
Op woensdag 24 maart vanaf 10.00 uur vindt de centrale loting plaats onder toezicht van een
notaris.

5. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Naar aanleiding van de so-vso OT-training van 5 januari jl. hopen we dat so- en vso-scholen steeds
meer gebruik kunnen en zullen maken van OT bij de overstap. Binnenkort zullen we via de
bestuurscontactpersonen van de vso-scholen een extra toelichting verzorgen, afgestemd op hun
eigen scholen.

Vragen?

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

