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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 in onze regio is op dit moment 97% aangemeld op een vo-school van Koers
VO. Uiteraard melden zich op onze vo-scholen ook leerlingen van buiten de regio. Een kleine 80%
van alle aangemelde leerlingen is al toegelaten, zie we in OT. We gaan ervan uit dat de meeste
toelatingsbesluiten voor de meivakantie genomen kunnen worden.
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 vo-school die plek heeft.

Checkt u regelmatig of er leerlingen in OT zijn doorgeschoven naar uw
school?!
U ziet dit in het overzicht ‘Aanmeldingen verwerken’. Als u uitgelote leerlingen kunt verwachten, heeft
u daarover al communicatie van ons ontvangen. Deze leerlingen gaan vóór leerlingen die op een
andere manier naar u worden doorgeschoven. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de voorkeurslijst
na de aanmeldperiode.

Beschikbaar aantal plekken op uw school
Regelmatig publiceren wij een lijst van scholen met klassen die nu plek hebben.
Dit is behulpzaam voor ouders, leerlingen en basisscholen die nog op zoek zijn
naar een (reguliere) vo-school waar nog plek is. Actualiseert u op gezette tijden
uw brugklasbeheer?! Op die manier tonen we een reëel (openbaar!) overzicht.
Is uw school - of een klas op uw school - vol? Geeft u dit dan aan ons door via
een mail aan deoverstaproute@koersvo.nl. In OT geeft u bij betreffende klas(sen)
aan dat er 0 plekken beschikbaar zijn.
N.B. Na de heroverwegingen kunnen leerlingen bijgestelde adviezen krijgen. Mogelijk komen er dan
weer plekken vrij op uw school. U kunt in OT op dat moment het brugklasbeheer weer aanpassen,
zodat uw school of klas weer op de voorkeurslijst en in ons overzicht komt te staan.

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.
Tijdens de tafeltjesmiddag worden leerlingen besproken die door de po-scholen worden aangemeld.
We gaan ervan uit dat u eerder contact hebt gehad met de po-scholen over leerlingen met een
bijzondere ondersteuningsvraag.
Doorgeven beschikbaarheid
We vragen u via dit formulier uw beschikbaarheid vóór 30 april aan te geven. Het rooster ontvangt u in
de week van 7 juni via onze roostermaker Hilda Muuren.

OverstapRouteMail VO

6 april 2021

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.
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.

Veel gestelde vraag: Hoe weet ik dat er nieuwe documenten aan het OKR van
een leerling zijn toegevoegd?
U krijgt hier (nog) geen melding van in OT. Wel kunt u het overzicht ‘Bijlagen en Documenten’ sorteren
op datum. Als u op de kolomnaam klikt, komt de nieuwste toevoeging bovenaan te staan. Of de
oudste; dan klikt u nogmaals op de kolomnaam. U vindt deze toelichting ook op de startpagina van
OT.

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

