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In deze OverstapRouteMail gaan we in op actuele zaken en veel gestelde vragen. Ook deze keer
kiezen we voor een gecombineerde mail voor po en vo. Samen klaren we de klus!

Algemeen
Gezocht: leden voor de Werkgroep Ouderrol in OT
Het is zover: we gaan een eerste stap zetten met de ouderrol in OT!
Vanaf volgend schooljaar wordt het mogelijk (niet verplicht!) dat ouders via een eigen inlog in OT
het OKR kunnen inzien. Bijvoorbeeld ter voorbereiding op het adviesgesprek. Desgewenst
kunnen zij vanuit hun eigen rol een zienswijze toevoegen.
Om dit zowel technisch als in de communicatie goed voor te bereiden, breiden we de huidige
Werkgroep OT graag uit met 3 tot 4 collega’s uit het po (inclusief so/sbo).
Deelname aan de Werkgroep Ouderrol betekent dat we u vragen om in het najaar 2 – misschien 3
– keer een overleg van 1,5 – 2 uur bij te wonen met OT en De OverstapRoute.
Wilt u meedoen? Laat het ons weten via deoverstaproute@koersvo.nl!
Vanuit het vo hebben we al 2 tot 3 vertegenwoordigers voor deze werkgroep. Als de ouderrol op
termijn doorontwikkeld wordt – denk bijvoorbeeld aan het invullen van de voorkeurslijst – zullen
we meer collega’s uit het vo vragen om deel te nemen.

1. Voor de po-scholen
ZIB 2021-2022
Op www.koersvo.nl/zib staat alle informatie klaar die op dit moment nodig is voor ZIB 2021-2022. Na
de zomer volgt nog een update van lijst Toegestane Testen. In oktober plaatsen we de 2e en 3e
toestemmingsverklaring voor ouders.

Let op: Het is de bedoeling dat u de nieuwe toestemmingsverklaringen gebruikt voor
volgend schooljaar!
Een deelnameformulier voor scholen is niet meer nodig. Via het Samenwerkings- en
Privacy Convenant van De OverstapRoute is het werken met de po-vo module van OT
goed belegd.
Webinar ZIB en ISK 14 juni (in plaats van september!)
Aanmelden kan nog via deze link. Op dit moment staat de teller op 55 deelnemers. Als u er live bij
bent, heeft u de mogelijkheid om uw vraag te stellen. Het is fijn als u de informatie op de website dan
al gelezen hebt! De link om het webinar terug te kijken zal in de loop van volgende week op
www.koersvo.nl/zib te vinden zijn.
In september organiseren we nog online vragenuurtjes. Meer informatie daarover volgt in de
OverstapRouteMail van juli
Voorlopig schooladvies eind groep 7 – voorbereiding op de overstap
Wij wijzen u graag naar de teksten op bladzijde 10 van De OverstapRoute en vragen uw speciale
aandacht voor overstappers die extra ondersteuning nodig hebben.
N.B. Voor leerlingen die u voor ZIB alvast in OT wilt zetten, gebruikt u schooljaar 2021-2022 in OT!
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2. Voor de po- en vo-scholen
Save the date
Training OnderwijsTransparant (OT): de basisschool rol
Woensdag 15 september van 14.30 tot 16.00 uur
Deze training gaat over de OT-omgeving van de po-scholen (inclusief so en sbo!). In het najaar volgt
een training voor het vo. Collega’s van v(s)o-scholen zijn welkom om aan te sluiten bij de training voor
de basisscholen om te zien wat er aan de po-kant gebeurt. Meer informatie volgt in de
OverstapRouteMail van juli.

Stand van zaken Tafeltjesmiddag
Dit jaar hebben 13 po-scholen ongeveer 160 leerlingen aangemeld voor de Tafeltjesmiddag. Dat zijn
er ongeveer 50 minder dan vorig jaar. Ook zijn er minder vo-scholen beschikbaar dan vorig jaar.
Per saldo betekent dit dat er zo’n 40 leerlingen besproken worden op 16 juni.
Elke leerling telt natuurlijk, dus we wensen de deelnemers goede gesprekken toe! De roosters zijn
inmiddels verzonden. De collega’s van de po-scholen kunnen een Teams uitnodiging verwachten van
de vo-collega’s.
Na de zomer bespreken we of en welk vervolg we aan de Tafeltjesmiddag kunnen geven. Mogelijk
speelt Corona en het online werken een rol bij het lage aantal deelnemers dit jaar. Mogelijk speelt ook
een rol dat er al veel warme overdracht tijdens het intakeproces is geweest tussen de diverse po- en
vo-scholen. Dat laatste is natuurlijk altijd goed!

De Eindtoets: veel gestelde vragen
1. Vanuit po-scholen: Hoe moet ik de uitslag van de Eindtoetsen (al dan niet met bijgesteld
advies) kenbaar maken aan de vo-scholen?
Antwoord: Zodra de Eindtoetsen via OSO in OT zijn geïmporteerd, verschijnen de gegevens
in het overzicht Eindtoetsformulier.

Klikt u op de regel van de leerling, dan kunt u het Eindtoetsformulier invullen en vervolgens op
definitief zetten. Op dat moment verschijnt het Eindtoetsformulier met de uitslag en het
eventueel bijgestelde advies aan de vo-kant in OT.
2. Vanuit po-scholen: Hoe kan ik een fout herstellen in het Eindtoetsformulier?
Antwoord: Ga naar Help – Veelgestelde vragen, klik op ‘Ik heb per ongeluk een formulier
definitief gemaakt. Wat kan ik nu doen?’ en volg de stappen die voor u van toepassing zijn.
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3. Vanuit po-scholen: De uitslag van de Eindtoets past nog net binnen de range van het
schooladvies (bv. mavo-havo), maar ligt wel erg dicht tegen de volgende range aan
(havo-vwo). Kan ik het advies bijstellen?
Antwoord: Nee, dit is niet mogelijk. In het Eindtoetsformulier kan alleen een bijgesteld advies
opgegeven worden als de uitslag daadwerkelijk hoger is dan het eerdere basisschooladvies.
4. Vanuit vo-scholen: Tot wanneer kunnen we nieuwe aanmeldingen n.a.v. bijgestelde
adviezen verwachten?
Antwoord: We hebben in de OverstapRouteMail van 20 mei de vertraging m.b.t. de
Eindtoetsen toegelicht. Daarin staat ook de oproep aan de basisscholen om zo snel als
mogelijk de Eindtoetsen te verwerken en voorrang te geven aan gesprekken over bijgestelde
adviezen.
Een aanvulling op die oproep aan de po-scholen:
Wilt u ouders erop wijzen dat ze zich – indien gewenst – zo snel
mogelijk aanmelden bij een nieuwe vo-school? Ook in het licht van de
vraag hieronder!

5. Vanuit ouders: Veel vo-scholen zitten vol. Waar kan ik mijn kind nog aanmelden nu hij/zij
een bijgesteld advies heeft gekregen?
Antwoord: Op De OverstapRoute - Koers VO staat een overzicht van scholen met klassen
waar nog plek is. Dit wordt regelmatig bijgewerkt.

Een herhaalde oproep aan de vo-scholen:
Actualiseert u alstublieft zeer regelmatig uw brugklasbeheer in OT!
Dat overzicht is voor ons de basis van de overzichten die we voor ouders
publiceren.
Als er na de bijgestelde adviezen weer een paar plekken beschikbaar komen, kunt u dit via
het brugklasbeheer kenbaar maken. Uiteraard benadert u eerst de leerlingen van de wachtlijst
(met voorrang voor uitgelote leerlingen).
Mochten de beschikbaar gekomen plekken weer ingenomen zijn, dan kunt u via
brugklasbeheer de betreffende klas weer op 0 zetten. Deze klas is dan in het volgende
overzicht op onze website niet meer zichtbaar.

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

