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Algemeen
De laatste fase van het overstapproces breekt aan. Het overstapproces is voor veruit de meeste
leerlingen al geslaagd. Nu komt het aan op de laatste puntjes op de i en we weten dat die soms
uitdagend zijn. In deze gezamenlijke OverstapRouteMail voor po en vo kunt u lezen welke acties nog
van u en uw collega’s verwacht worden.
Helaas moeten we melden dat de uitslag van de Eindtoetsen is vertraagd. Onder het kopje ‘Voor de
po- en vo-scholen’ leest u wat dit voor u kan betekenen.

1. Voor de po-scholen
Acties voor leerlingen zonder aanmelding en leerlingen die niet of elders overstappen
Zoals u in de bijlage ziet, zijn er nog 105 leerlingen met een definitief advies en 82 leerlingen zonder
definitief advies voor wie actie nodig is. Hetzij m.b.t. een aanmelding op een vo-school, hetzij m.b.t. de
afronding van het dossier in OT. Gaat u na wat voor u van toepassing is?

PO-VO Plaatsingsoverleggen Koers VO 17 en 19 juni 2021
Als het ondanks uw inspanningen nog niet gelukt is om een plek op een passende vo-school te vinden
voor een of meer van uw leerlingen, kunt u een aanmelding doen voor het Plaatsingsoverleg dat
Koers VO organiseert op 17 juni (scholen op Noord) en 19 juni (scholen op Zuid). In de
Plaatsingsoverleggen is ruimte gereserveerd voor po-vo overstappers. Via deze link vindt u meer
informatie, de spelregels en het aanmeldformulier.
Het aanmeldformulier stuurt u naar plaatsingsoverlegzuid@koersvo.nl en/of
plaatsingsoverlegnoord@koersvo.nl.
De deadline voor aanmeldingen is in principe een week van te voren. Bij onvoorziene
omstandigheden kunt u contact opnemen met de secretaris van de overleggen: Marielle Agussalim,
agussalim@koersvo.nl.

2. Voor de po- en vo-scholen
Vertraging uitslag Eindtoetsen
Op 12 mei berichtte het College voor Toetsen en Examens (CvTE) dat de normering van de
Eindtoetsen nog niet definitief kon worden vastgesteld. Daardoor is de uitslag van de diverse
Eindtoetsen vertraagd. Via deze link is de stand van zaken te volgen.
In de OverstapRouteAgenda staat de deadline van 2 juni voor po-scholen om de uitslagen en
bijgestelde adviezen in OT te verwerken. Als de uitslagen op zich laten wachten, kunnen de poscholen wellicht niet alle gesprekken met ouders over de heroverwegingen voor 2 juni voeren. Dit is
overmacht! We hopen dat de vertraging beperkt zal zijn. De verwachting van vandaag is dat de
rapportages volgende week beschikbaar zijn.
Voor de vo-scholen is dit óók een lastig punt. Zij moeten namelijk aan de slag met hun formatie voor
komend schooljaar. Daarnaast organiseert een aantal vo-scholen kennismakingsmomenten met de
nieuwe klas en mentor vanaf half juni. Dat doen zij graag met de definitieve samenstelling van de klas,
dus na verwerking van de plaatsingsbesluiten n.a.v. bijgestelde adviezen.
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We hebben deze situatie voorgelegd aan het AdviesPlatform van De
OverstapRoute en het college van bestuur van Koers VO. Mede namens hen
doen we het volgende dringende beroep op u:
-

-

-

Geeft u als po-school alstublieft voorrang aan de gesprekken met ouders van leerlingen bij wie
een bijgesteld advies aan de orde is. Zo kunnen zij – indien gewenst – mogelijk toch vanaf 2 juni
en anders zo snel als mogelijk een nieuwe aanmelding doen.
Zorgt u ervoor dat u de Eindtoetsen meteen na ontvangst importeert in OT zodat u ook snel de
heroverwegingen en bijstellingen kunt verwerken. Een instructie staat in het menu Eindtoets in
OT (Eindtoets importeren) en er is een nieuwe handleiding over de Eindtoets in OT beschikbaar
via Help-Handleidingen.
Heeft u als vo-school alstublieft begrip voor de ontstane situatie. Mogelijk kunt u voor leerlingen
in voorkomende gevallen een alternatieve kennismaking organiseren met de mentor?

Tevredenheidsonderzoek De OverstapRoute
Van 33 collega’s uit het po en 36 collega’s uit het vo hebben we een evaluatieformulier mogen
ontvangen, waarvoor dank! We geven de overige collega’s nog tot en met maandag 31 mei de
mogelijkheid om te reageren. Uw mening doet ertoe!

3. Voor de vo-scholen
Beschikbare brugklasplekken op reguliere vo-scholen na verwerking bijgestelde
adviezen
Uit ervaring weten we dat n.a.v. de bijgestelde adviezen weer plekken beschikbaar komen. Geeft u het
via uw brugklasbeheer aan als dit voor klassen op uw school geldt?
De po-scholen kunnen na een bijgesteld advies een nieuw adviesformulier en een nieuwe
voorkeurslijst uit OT meegeven. Op de voorkeurslijst staan vo-scholen die passen bij het nieuwe
advies.
Uw klassen komen alleen op die nieuwe voorkeurslijst als u in OT aangeeft een of meer
plekken beschikbaar te hebben (het aantal wordt niet op de voorkeurslijst vermeld).
Als u in OT aangeeft dat een klas die op dit moment misschien vol is, straks toch weer
plekken beschikbaar heeft, komt die klas ook weer in het overzicht op onze website te
staan. Ouders en basisscholen kijken naar deze lijst als ze op zoek zijn naar scholen die nog plek
hebben.

Overigens zien we nog best een aantal scholen bij wie het aantal beschikbare plekken waarschijnlijk
niet klopt. Doet u de check en past u de gegevens aan in OT?

Let op:
Als u een wachtlijst heeft en er weer plekken beschikbaar zijn, komen eerst de leerlingen in
aanmerking die uitgeloot waren en mogelijk op uw wachtlijst staan. Daarna verwerkt u de
overige leerlingen van uw wachtlijst. Vervolgens weet u of u nog plek heeft voor leerlingen met
een bijgesteld advies. U neemt die aanmeldingen ook weer op volgorde van aanmelding in
behandeling en noteert het aanmeldnummer in OT.
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Toelatingsbesluiten in OT
Zoals u in de bijlage kunt zien, is er van 226 leerlingen die t/m 19 maart zijn aangemeld (op vo en
vso), nog geen toelatingsbesluit in OT zichtbaar.
De zorgplichttermijn is inmiddels verstreken voor leerlingen die niet hoefden te loten. Voor
leerlingen die wel hebben moeten loten, eindigde de termijn van 6 weken op 5 mei. We
gaan er daarom vanuit dat het overgrote deel van deze 226 leerlingen geplaatst is. Ook als
de zoektocht naar een passende plek nog doorgaat.

Verwerkt u ook van deze leerlingen de toelatingsbesluiten in OT? En houdt u de termijnen in de gaten
voor leerlingen die zich na 19 maart hebben aangemeld?

4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Toelatingsbesluiten in OT door vso-scholen
Zoals u hierboven kunt lezen, missen we ook op vso-scholen nog toelatingsbesluiten. Het gaat hier
om leerlingen van wie de unieke code voor 20 maart in OT is ingevoerd.
Goed om te weten:
Als de leerling geplaatst wordt op een andere locatie, moet wellicht het dossier nog overgezet worden.
De plaatsende locatie neemt het toelatingsbesluit in OT.
Op blz. 6 van de Handleiding OT bij De OverstapRoute staat hoe u dit kunt doen. Voor vragen
hierover kunt u contact opnemen met Catharina Leeuwis, leeuwis@koersvo.nl.

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

