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Aanmeldperiode in volle gang
De aanmeldperiode van De OverstapRoute loopt! Ouders kunnen hun zoon of dochter op de voschool van hun eerste voorkeur kunnen aanmelden tot en met vrijdag 19 maart.
In deze OverstapRouteMail vindt u een aantal aandachtspunten voor de komende weken. Daarnaast
leest u over de lotingsprocedure.

1. Voor de po-scholen
Laatste adviesgesprekken
Misschien voert u deze weken de laatste adviesgesprekken met ouders. Als u nog
twijfels heeft, bel dan vooral met een vo-school die wellicht in aanmerking komt. De
vo-scholen denken graag met u mee!

Contact met ouders over aanmelden op een vo-school
U kunt het aanmeldproces voor al uw leerlingen in OT volgen. Als u merkt dat ouders hun kind niet
tijdig aanmelden, gaat u hierover dan met hen in gesprek. Wellicht is het voor hen toch niet duidelijk
welke stappen zij moeten zetten. Zoals we in hoofdstuk 3 van De OverstapRoute aangeven, is een
proactieve rol van de po-scholen echt gewenst. U bent voor ouders een bekend gezicht.
Wijs (alle) ouders erop dat zij altijd de website van de school van voorkeur bekijken om na te gaan hoe
de aanmelding dit jaar verloopt (online of toch op school) en of zij misschien nog een (online)
aanmeldformulier moeten invullen.
U kunt hiervoor ook het filmpje gebruiken dat we voor ouders hebben gemaakt.

2. Voor de po- en vo-scholen
Save the date Tafeltjesmiddag 16 juni 2021
Op woensdag 16 juni 2021 is er weer een centrale tafeltjesmiddag po-vo. Houdt u deze datum alvast
vrij in uw agenda!? Als bijlage bij deze OverstapRouteMail vindt u een Save the Date die u naar
betrokken collega’s kunt sturen.
De tafeltjesmiddag faciliteert een warme overdracht voor leerlingen van
po-scholen in het werkgebied van Koers VO die naar Rotterdamse voscholen gaan. Het is een centraal moment waar po-scholen een
mondelinge toelichting kunnen geven op het OKR.
De werkwijze is vergelijkbaar met de 10-minuten gesprekken die u met
leerlingen/ouders heeft. Het gaat om leerlingen bij wie de toelichting op
het OKR echt een aanvulling geeft, zodat zij een goede start kunnen maken op de vo-school.
Voor leerlingen die complexere ondersteuningsvragen hebben, gaan we ervan uit dat er tijdens de
intakeprocedure al contact is tussen de scholen. Het is belangrijk om te blijven doen wat al werkt in de
praktijk, en bestaande contacten en activiteiten te behouden. De tafeltjesmiddag is bedoeld als
aanvulling hierop.

Online vragenuurtjes over De OverstapRoute
Voor de voorjaarsvakantie hebben we eerste ervaringen opgedaan met online vragenuurtjes. We
merken dat deze mogelijkheid prettig wordt gevonden. Daarom zullen we dit voortzetten. Nieuwe data
vindt u binnenkort op www.deoverstaproute.nl!
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3. Voor de vo-scholen
Einde aanmeldperiode: wel of niet meedoen met de centrale loting?
De aanmeldperiode loopt dit jaar tot en met 19 maart. Uw school kan dus pas ná 19
maart aangeven vol te zitten. Alle aanmeldingen tot en met 19 maart neemt u in
behandeling als u de school van eerste voorkeur bent. Op basis van het totaal
aantal aanmeldingen bekijkt u of er sprake is van overaanmelding en of u meedoet
met de centrale loting.

Als uw school niet hoeft niet te loten
Op vrijdag 19 maart is duidelijk hoeveel aanmeldingen u heeft voor één of meer niveaus of specifieke
klassen. Als blijkt dat u niet hoeft te loten, kunt u vanaf dat moment het toelatingsbesluit voor dat
niveau of die klas nemen en delen met ouders. U hoeft dus niet te wachten tot de eventuele
lotingsuitslag bekend is! In het geval een leerling extra ondersteuning nodig heeft, geldt de zorgplicht
en onderzoekt u eerst of u de benodigde ondersteuning kunt bieden. Dit laat u de ouders zo snel
mogelijk weten.

Meer aanmeldingen dan plekken op uw school?
In de laatste week van de aanmeldperiode krijgt u vast al een indruk of u wellicht meer aanmeldingen
krijgt dan er plekken beschikbaar zijn. Op vrijdag 19 maart weet u de eindstand. Het kan zijn dat op uw
school méér toelaatbare leerlingen voor een bepaald niveau en/of specifieke klas zijn aangemeld dan
u plaatsen beschikbaar heeft. 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.

Procedure als uw school meedoet aan de centrale loting
De procedure is in grote lijnen hetzelfde als voorgaande jaren. Nieuw dit jaar is de
mogelijkheid dat de directeur zich kan beroepen op een hardheidsclausule. Elke
locatiedirecteur heeft hierover inmiddels rechtstreeks een bericht ontvangen. Ook
nieuw is dat uitgelote leerlingen een volgordenummer meekrijgen voor de 2e t/m 5e
school op de voorkeurslijst. In de OverstapRouteMail in de week van 15 maart leest u
hier meer over.
a) 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.
b) U ontvangt per ommegaande het verzoek om gegevens aan te leveren. Het gaat hierbij om de
aanmeldnummers, OT-ID en voldoen aan voorrangsregels. Zie hiervoor de Handleiding OT bij De
OverstapRoute. Ook vragen wij of de directeur zich beroept op de hardheidsclausule.
c) Uiterlijk dinsdag 23 maart vóór 9.00 uur stuurt u het bestand met de gevraagde gegevens terug
naar deoverstaproute@koersvo.nl
d) Woensdag 24 maart vanaf 10.00 uur vindt de centrale loting plaats voor alle scholen die moeten
loten. Deze loting wordt verricht door notaris A. Autar van Notariskantoor Kooijman Autar,
Straatweg 7 in Rotterdam.
e) De notaris bepaalt door middel van digitale trekking de volgorde van de aanmeldnummers van de
leerlingen. Leerlingen die voldoen aan voorrangsregels worden vervolgens als eerste ingeloot. De
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notaris doet hierna voor de uitgelote leerlingen nog 4 trekkingen om zodoende de
volgordenummers van de 2e t/m 5e school van voorkeur te bepalen.
f) Na de loting krijgt u direct de uitslag van de loting per mail.
g) U plaatst liefst dezelfde dag maar uiterlijk donderdag 25 maart een overzicht van de ingelote
aanmeldnummers en de volgorde van de wachtlijst op uw website en stelt ouders hiervan op de
hoogte.
h) Aan ouders van uitgelote leerlingen geeft u door welke volgordenummers hun kind heeft voor
plaatsing op de school van 2e t/m 5e voorkeur. Een toelichting en een voorbeeldmail ontvangt u bij
de lotingsuitslag.
i) U verwerkt uiterlijk donderdag 25 maart de lotingsuitslag in OT waardoor de dossiers
van de uitgelote leerlingen doorschuiven naar de 2e school/klas van hun voorkeurslijst.
Let op: zorg dat u eerst de NAW-gegevens van de uitgelote leerlingen opslaat, want na
doorschuiven zijn deze niet meer zichtbaar in OT. U heeft deze gegevens nodig als u
ouders wilt benaderen op het moment dat er een plek vrijkomt op uw school,
bijvoorbeeld na heroverwegingen.

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

