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Einde aanmeldperiode in zicht
De aanmeldperiode van De OverstapRoute loopt ten einde. In deze OverstapRouteMail vragen we uw
aandacht voor de acties die in deze fase belangrijk zijn. Om het overzichtelijk te houden, is er dit keer
een aparte OverstapRouteMail PO.
Een blik in OnderwijsTransparant op maandagmorgen 15 maart levert de volgende percentages op:
Bij zo’n 97% van de basisschoolleerlingen zien we een definitief advies in OT. Voor 260 leerlingen
is nog werk aan de winkel. De deadline voor het geven van een schooladvies is 15 maart!

Afronding advisering en aanmeldperiode
Met nog een paar dagen te gaan tot het einde van de aanmeldperiode, doen we
een dringend beroep op u als basisschool om ouders – waar nodig - te
ondersteunen bij het aanmelden op een vo-school. Wijst u hen op de toelichting
voor ouders bij de OverstapRouteKaart, maak gebruik van het filmpje en leg uit dat
de school van voorkeur na de aanmeldperiode vol kan zitten.
U kunt de overstap van uw leerlingen volgen in OT via het overzicht Aanmeldstatus:

Alternatieve aanmeldstatus
Geeft u het in de aanmeldstatus van een leerling aan als hij of zij de overstap niet gaat maken of
buiten onze regio naar een vo-school gaat?
Samen met u willen we de overstappers goed in beeld hebben. Als wij in onze OT-overzichten de
vinkjes in de kolommen ‘Alternatieve aanmeldstatus’ zien, weten we dat we ons geen zorgen hoeven
te maken.

Staan naast de schooladviezen ook alle OKR’en op definitief in OT?

Aanmelden voor de Tafeltjesmiddag
De Tafeltjesmiddag vindt dit jaar plaats op 16 juni. In de week van 5 april kunt u zich hiervoor opgeven
d.m.v. een link in de OverstapRouteMail. Wij zullen u dan vragen wie de contactpersoon van uw
school is en ook om een inschatting te geven van het aantal leerlingen dat u wilt bespreken.

Tip: Online vragenuurtjes over De OverstapRoute
Op onze website staan de data van de online vragenuurtjes over De
OverstapRoute met de link om in te loggen. We hebben gemerkt dat het
wederzijds prettig werd gevonden om mondeling een vraag toe te kunnen lichten
en om door te kunnen vragen. U kunt op elk moment in het vragenuurtje inloggen. Als uw vraag
beantwoord is, staat het u vrij om weer uit te loggen.

OverstapRouteMail PO
Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Goed om te weten: samen met de schoolbesturen van vso-scholen monitoren we
de aanmeldingen. Sinds dit schooljaar kunnen we bij De OverstapRoute in OT
zien welke niveau-adviezen er gegeven zijn en hoeveel plekken er nodig zijn.
Daardoor is snel duidelijk voor Koers VO en de schoolbesturen of er behoefte is
aan acties m.b.t. beschikbare plekken en de plaatsingsbesluiten.

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