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Voor u ligt de laatste OverstapRouteMail van dit schooljaar. We vragen u om de laatste acties voor de
zomervakantie – ook in OnderwijsTransparant (OT) – af te ronden.

De nieuwe OverstapRoute komt eraan: controleer uw adresgegevens in OT!
Er zijn geen procedurele wijzigingen voor De OverstapRoute 2021-2022. Daarom kunnen we de
materialen waarschijnlijk meteen na de zomervakantie presenteren op www.deoverstaproute.nl.
In de week van 6 september hopen we op alle po- en vo-scholen een OverstapRoute pakket te laten
bezorgen. Dan heeft u het boekje ook op papier in huis. Net als de poster met de
OverstapRouteKaart. En natuurlijk de ansichtkaarten die po-scholen aan ouders kunnen uitdelen.
Wilt u daarom in OT zowel uw bezoekadres als uw postadres controleren
en waar nodig aanpassen? We vragen u dit uiterlijk woensdag 14 juli a.s. te
doen. Ons communicatieadviesbureau Perron14 zal de bezorging uitvoeren.
Deze collega's zijn afhankelijk van de adressen die wij uit OT aanleveren.

1. Voor de po-scholen
Aanmelden voor onderzoek ZIB en ISK 2021-2022
ZIB
Op www.koersvo.nl/zib staat de link om het webinar over ZIB en ISK terug te kijken
en ook de beantwoording van de gestelde vragen. Via de bijlage bij deze
OverstapRouteMail vragen we uw aandacht voor de laatste aandachtspunten m.b.t.
ZIB.
ISK
Zoals vermeld in het webinar geven de NPO-middelen ruimte om leerlingen maximaal 4 jaar
schakelonderwijs te bieden. Na de zomer zal duidelijk zijn hoe het beleid precies uitgewerkt wordt
en wat dit voor u en uw leerlingen betekent. Op deze ISK-pagina van Koers VO zal de informatie
gedeeld worden.
Twijfelt u of u een leerling moet aanmelden voor een onderzoek bij ZIB (voor 1 oktober) en/of voor
een ISK-test (voor 1 januari)? Houdt u de website in de gaten en bezoek eventueel ons online
vragenuur.
Online vragenuurtjes
Voor vragen over ZIB en ISK kunt u vanaf 6 september tot de herfstvakantie elke maandag van
13.00 tot 14.00 uur inloggen via deze link.
Na de herfstvakantie zetten we de online vragenuurtjes voort voor vragen over De OverstapRoute.
De frequentie zal wisselend zijn gedurende het schooljaar.

Geldige LVS-toetsen in OT voor huidige aanvragen lwoo en pro
Op dit moment vragen vo-scholen nog lwoo-aanwijzingen en pro-tlv’s aan voor leerlingen die na de
zomer starten op het vo. Soms hebben po-scholen geen geldige lvs-toetsen in OT toegevoegd na
corona. Doet u dit alstublieft nog via Bijlagen en Documenten in OT? De vo-scholen hebben ze nodig
voor de bekostiging voor pro en lwoo.
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2. Voor de po- en vo-scholen
Training OnderwijsTransparant (OT): de basisschool rol
- Woensdag 15 september van 14.30 tot 16.00 uur
- Aanmelden kan via deze link
Het gaat om een basis training. Tevens zal een eerste toelichting gegeven worden op de ouderrol in
OT. Voor de uitwerking daarvan hebben zich 3 collega’s uit het po gemeld. Daarmee is de werkgroep
Ouderrol OT compleet en voorzien van ervaring uit het regulier en speciaal onderwijs en van ICTexpertise. Heel fijn!
Eind januari volgt een OT-training voor het vo. Voor de vo-scholen zijn n.a.v. de evaluatie een aantal
aanpassingen voorzien. Deze worden in het najaar opgeleverd.

Verwerking Eindtoetsgegevens
Het is belangrijk dat zowel po- als vo-scholen het proces van de Eindtoetsen
kunnen afronden in OT, mede voor de communicatie met ouders.
De vo-scholen kunnen de gegevens pas inzien als de po-scholen de
Eindtoetsformulieren op definitief hebben gezet. Als er geen definitief po-formulier
is, staat er aan de vo-kant ‘nog niet bekend’. Voor de vo-school is dan niet duidelijk of er nog een
bijgesteld advies verwacht kan worden.
Voor alle leerlingen is het dus van belang dat u als po-school de formulieren op definitief zet. Bij zo’n
1100 po-leerlingen uit de Koers VO regio moet dit nog gebeuren. Wit u hier zo spoedig mogelijk zorg
voor dragen?
Andersom is het voor po-scholen fijn als ze in OT kunnen zien dat de vo-scholen de Eindtoetsen
hebben verwerkt en eventueel nieuwe plaatsingsbesluiten hebben genomen. Dat is op dit moment pas
bij ongeveer 25% van de leerlingen gebeurd. Ook de vo-scholen vragen we om dit proces in OT af te
ronden. Het kan in bulk voor verschillende leerlingen in één keer!
In- en uitschrijfbewijzen
In de nabije toekomst zullen de in- en uitschrijvingen via BRON gemonitord worden. Op dit moment
vragen de accountants nog om in- en uitschrijfbewijzen. Via OT kan dit digitaal geregeld worden. Aan
de po-kant vindt u de inschrijfbewijzen van het vo onder het menu Aanmeldingen VO. Aan de vo-kant
vindt u de uitschrijfbewijzen po onder het menu Overzichten.
U kunt verschillende leerlingen selecteren en deze in één keer op definitief zetten. Op die manier kan
de ontvangende school de bewijzen in OT ophalen. Een handtekening is niet nodig.

3. Voor de vo-scholen
Schoolwisselingen na bijgesteld advies
Mogelijk krijgt u na de bijgestelde adviezen nieuwe aanmeldingen. Ouders hebben hun kind soms bij
de vorige vo-school teruggetrokken om de unieke code elders, bijvoorbeeld bij u, in te kunnen leveren.
Als uw school door de eerste vo-school toegevoegd is aan de voorkeurslijst, zodat het dossier in OT
kon doorschuiven, vindt u de aanmelding onder Aanmeldingen – Aanmeldingen verwerken.
Verwerkt u ook al deze nieuwe aanmeldingen en toelatingsbesluiten weer in OT? Dan houden we met
elkaar alle leerlingen in beeld.
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Team De OverstapRoute bedankt u
voor de prettige samenwerking
en wenst u een fijne zomervakantie!

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

