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In deze OverstapRouteMail staan we stil bij de afronding van de aanmeldperiode en vragen we uw
aandacht voor acties in de komende weken.

Stand van zaken na de aanmeldperiode
Van alle overstappers is op dit moment 97% aangemeld op een vo-school, zo’n 5% meer dan vorig
jaar na de aanmeldperiode! En zo’n 70% daarvan is ook al toegelaten.
De vo-scholen hebben wettelijk gezien 6 weken de tijd om een toelatingsbesluit te nemen. We gaan
ervan uit de meeste leerlingen voor de meivakantie horen of zij toegelaten zijn. In een enkel geval kan
het onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte iets langer duren.
Van de overstappers die zich uiterlijk 19 maart hadden aangemeld, kon 98% terecht op de
school van eerste voorkeur
Zes middelbare scholen hebben afgelopen 24 maart meegedaan aan de centrale loting; 769
leerlingen hebben geloot voor 544 plekken. Van de 225 uitgelote leerlingen zijn er volgens onze
overzichten in OT nog 18 op zoek naar een vo-school die plek heeft. Wij willen u vragen ook voor
deze leerlingen alert te zijn op het (nieuwe) aanmeldproces!
Nieuw dit jaar in OT:
In uw overzicht ‘Aanmeldstatus VO’ ziet u een nieuwe kolom ‘Actieve aanmelding’ met daarin de naam
van de vo-school waar de leerling op dit moment is aangemeld. Het kan u helpen als u contact met de
vo-school wilt opnemen voor een warme overdracht tijdens het intakeproces.
Tip: U kunt AVG-proof met de vo-scholen communiceren door de OT-ID’s van de leerlingen te
gebruiken in uw communicatie. Ook deze nummers vindt u in het overzicht ‘Aanmeldstatus VO’.
Mocht u deze kolommen in uw overzicht niet zien, check dan links onderin de veldkiezer!

Acties voor leerlingen zonder aanmeldstatus
Elk jaar zijn er leerlingen die na de aanmeldperiode nog niet aangemeld zijn op een vo-school. Met
elkaar willen we ervoor zorgen dat alle leerlingen goed in beeld zijn en dat alle daadwerkelijke
overstappers alsnog een vo-school vinden.
Alternatieve status invullen
Mocht u leerlingen hebben die de overstap niet – of niet in onze regio – gaan maken? Vult
u dan alstublieft de alternatieve status in OT in. Vergeet niet om op te slaan! Voor uw
schoolbestuur en voor De OverstapRoute is dit een seintje dat wij u voor deze leerlingen
niet hoeven te bevragen.
Wat kunt u als po-school doen voor een leerling die nog niet is aangemeld op een vo-school?
1. Het gesprek met ouders zult u al gevoerd hebben. Probeer te achterhalen wat ouders tegenhoudt
om hun kind aan te melden. Wellicht geeft dat al aan welke actie nodig is.
2. Benoem ook uw betrokkenheid én verantwoordelijkheid als po-school om ervoor te zorgen dat alle
groep 8 leerlingen een plek vinden op een vo-school.
3. Benadruk dat er dit jaar géén tweede aanmeldperiode is. De vo-scholen behandelen de
aanmeldingen nu op volgorde van binnenkomst en vol=vol. U kunt de lijst ‘beschikbare
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brugklasplekken’ op www.deoverstaproute.nl gebruiken om na te gaan welke vo-scholen in de
buurt in aanmerking komen en (mogelijk) nog plek hebben. We actualiseren deze lijst wekelijks
en/of op aangeven van de vo-scholen.
4. Tot slot kunt u Leerplicht vragen om mee te denken. In eerste instantie niet om handhavend op te
treden, maar om te bekijken of zij wellicht een stukje van de communicatie richting ouders kunnen
overnemen.
5. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u de vraag binnen uw eigen schoolbestuur
opschalen. Hiermee krijgt uw bestuur ook zicht op vragen die nog spelen en mogelijk kunt u hierbij
ondersteund worden.

Tafeltjesmiddag 16 juni
Zoals aangekondigd staat woensdag 16 juni a.s. de tafeltjesmiddag gepland. Evenals vorig jaar vindt
deze digitaal plaats via Teams of - zo u wilt - telefonisch.
Doorgeven deelname
We vragen u via dit formulier vóór 30 april aan te geven of er leerlingen zijn om te bespreken.
Na de meivakantie zal onze roostermaker Hilda Muuren u vragen om de OT-ID's van de leerlingen op
te geven. Het rooster ontvangt u in de week van 7 juni.

Tevredenheidsonderzoek De OverstapRoute 2020-2021
Ook dit jaar zijn we heel benieuwd naar uw ervaringen met De OverstapRoute. Elke schooldirecteur,
zowel po als vo, ontvangt van ons hiervoor een mail met een link naar de vragenlijst voor scholen. In
die mail geven wij precies aan van wie wij binnen de school graag een reactie zouden willen.
Als po-school krijgt u van ons bovendien een link naar de oudervragenlijst opgestuurd met het
vriendelijke verzoek deze door te sturen aan de ouders van groep 8 leerlingen.
Het invullen van de vragenlijst zal maximaal 5-10 minuten tijd in beslag nemen en is
mogelijk tot en met 17 mei. Bij voorbaat bedankt voor uw input! Met uw ervaringen
kunnen we De OverstapRoute van komend schooljaar weer verder aanscherpen en
verbeteren.

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

