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Algemeen
In deze OverstapRouteMail vragen we uw aandacht voor de acties naar aanleiding van de Eindtoets.
Daarnaast herinneren we u aan de aanmelding voor de Tafeltjesmiddag en het
tevredenheidsonderzoek over De OverstapRoute.

Stand van zaken
Bijgevoegd vindt u de tussenstand d.d. 21 april. Als we kijken naar de percentages, kunnen we stellen
dat het proces over het algemeen goed verloopt!
Uiteraard schuilen er diverse verhalen achter de aantallen leerlingen die nog niet op een vo-school
zijn aangemeld of toegelaten. We weten dat alle partijen zich voor deze leerlingen inspannen en
vertrouwen erop dat we elkaar weten te vinden als het nodig is.
Geen doorgeschoven leerlingen meer uit de loting
Van de 225 uitgelote leerlingen die zijn doorgeschoven naar hun 2e en volgende school van voorkeur,
zijn nog 3 leerlingen uit onze regio op zoek naar een andere vo-school. Deze leerlingen hebben geen
school meer op hun voorkeurslijst staan. U kunt dus ook de toelatingsbesluiten voor aanmeldingen
van na 20 maart gaan nemen.

Procedure na de Eindtoets
In De OverstapRoute staan de benodigde acties en aandachtspunten. Voor de voscholen vindt u deze op bladzijde 18.
Tot en met 2 juni kunt u in OT de uitslag van de Eindtoetsen verwachten. In het
Overzicht Eindtoets ziet u of er schooladviezen zijn bijgesteld.

Reminders!

Beschikbaarheid Tafeltjesmiddag
U kunt tot en met 30 april uw beschikbaarheid voor de tafeltjesmiddag doorgeven via deze link. Op
dit moment hebben 11 po-scholen aangegeven leerlingen te willen bespreken; van 17 vo-scholen
weten we dat zij beschikbaar zijn. Maandag 25 mei ontvangen de vo-scholen die genoemd zijn door
het po een brief. Vo-scholen die zich hebben aangemeld en niet genoemd worden door het po
ontvangen ook bericht.

Tevredenheidsonderzoeken De OverstapRoute
Tot nu toe hebben 47 collega’s van po- en vo-scholen de vragenlijst ingevuld. Reageren kan nog tot
en met 17 mei!

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

