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In de OverstapRouteMails vragen we uw aandacht voor actuele zaken en veel gestelde vragen. We
volgen hierbij het ritme van de OverstapRouteAgenda. Ook geven we soms een tip. Aanmelden voor
de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl.

1. Voor de po-scholen
Ouderrol in OnderwijsTransparant (OT)
Training voor basisscholen
Op 17 januari van 15.30 – 16.30 uur zal OT een online training verzorgen over de
ouderrol. Aanmelden kan via deze link. Een week later zal de training terug te zien zijn
via het berichtenscherm in OT.
De training is bedoeld voor de po-scholen. Voor de vo-scholen betekent deze wijziging
alleen dat een eventuele zienswijze als aparte bijlage bij het dossier getoond wordt.
Aanpassingen in OT vanwege de ouderrol
Misschien zijn de aanpassingen in OT u al opgevallen. In de bijlage staat een beknopte opsomming
van de nieuwe overzichten en keuzemogelijkheden.
Verzoek: Wacht tot u de training van OT hebt gezien, voordat u aan de slag gaat
met het uitnodigen van ouders voor de ouderrol!
In januari is een kort instructiedocument voor ouders gereed waarin met plaatjes
toegelicht wordt hoe de ouderrol eruitziet en hoe deze werkt. Meer daarover in de
OverstapRouteMail van januari.

Aanmelden op scholen voor praktijkonderwijs en vso
Vanaf 1 januari kunnen leerlingen zich al aanmelden op de scholen voor praktijkonderwijs en vso-4.
Deze scholen hebben geen centrale loting. Het is belangrijk dat leerlingen tijdig worden aangemeld –
in ieder geval uiterlijk 18 maart.
Aanmelden op vso-3 scholen kan het hele jaar door.
Nieuw dit jaar: voor aanmelding op een vso-school is géén voorkeurslijst uit OT nodig.

2. Voor de vo-scholen
Brugklasbeheer in OT
Ongeveer 60% van de vo-scholen had op 1 december (de deadline) het brugklasbeheer in OT op
orde. Mocht dit op uw school nog niet zijn gelukt, wilt u hier dan zo snel mogelijk voor zorgen? Let op
het vinkje onderaan de OT-pagina!
Als u geen brugklassen aanmaakt - of als u de vink vergeet - komt uw school niet op de
voorkeurslijst te staan. Voor leerlingen die het advies praktijkonderwijs krijgen, willen
basisscholen graag al in december een volledige voorkeurslijst uit OT kunnen halen!

OT-training VO (povo-module)
Op dinsdag 25 januari van 13.00 tot 14.30 uur verzorgen we weer een online VO-training over de
povo-module van OT. Zoals aangekondigd zal er nadrukkelijk stil worden gestaan bij de nieuwe
zorgplichtmogelijkheden.
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Aanmelden voor de training kan via deze link. Een week later zal de training terug te
zien zijn via het berichtenscherm in OT.

3. Voor de po- en vo-scholen
Werving klankbordgroep De OverstapRoute
In de OverstapRoute mail van oktober is aangegeven dat we op zoek zijn naar collega's die aan willen
sluiten bij de klankbordgroep voor intern begeleiders po en ondersteuningscoördinatoren/
intakefunctionarissen vo. De klankbordgroep is bedoeld om vanuit het veld feedback te krijgen op het
proces van De OverstapRoute. De sluitingstermijn voor aanmelding was 1 december. In totaal zijn er 6
aanmeldingen binnengekomen, die verdeeld zijn over de regio's PPO Rotterdam (3 aanmeldingen vo
en 1 aanmelding po), regio RiBA (1 aanmelding po) en regio PPO Delflanden- Lansingerland (1
aanmelding vo).
We doen bij dezen een laatste wervingspoging om de vacante plekken gevuld te krijgen. Met name
voor de regio's PPO Delflanden-Lansingerland (1 po ), regio Aan den IJssel (1 po en 1 vo) en regio
RiBA (1 vo).
Hier vindt u de informatie en een aanmeldformulier. Aanmeldingen zien we graag vóór 17 december
tegemoet.

Intensivering online vragenuurtjes
Na de kerstvakantie vinden de online vragenuurtjes wekelijks plaats op maandag van 13.00-14.00 uur.
De Teams link vindt u op de website van De OverstapRoute.

Week van de Warme Overdracht po-vo: 13 – 17 juni
In plaats van een centraal georganiseerde tafeltjesmiddag wordt dit schooljaar
ingezet op een ‘Week van de Warme Overdracht po-vo'. Deze vindt plaats in de
week van 13 t/m 17 juni 2022 en zal gelden voor alle vier de regiogebieden van
Koers VO.
Wij steunen hiermee wat scholen zelf al organiseren voor een warm overdrachtsmoment en wat werkt
in de praktijk. Bestaande contacten en activiteiten tussen po en vo kunnen zo behouden blijven.
Scholen die hier nog stappen in kunnen/willen maken, stimuleren we om in actie te komen. We vragen
scholen om in ieder geval déze week beschikbaar te zijn voor warme overdrachten.
De vo-scholen kunnen dit moment tevens gebruiken om hun onderwijs- en ondersteuningsaanbod te
presenteren aan het po (informatiemarkt o.i.d.). Alle activiteiten om vo en po dichter bij elkaar te
brengen, kunnen onderdeel zijn van de Week van de Warme Overdracht en daarmee extra aandacht
krijgen. Via een mediacampagne voor de scholen zal het waarom van een warme overdracht (inclusief
een volledig OKR) - en wat het oplevert voor leerlingen - onder de aandacht worden gebracht. Houdt
komende berichtgeving in de gaten!

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

Nieuw in de basisschoolrol van OT vanwege de ouderrol:
1. Als u de digitale oudercommunicatie wilt vastleggen, ziet u de mogelijkheid van de ouderrol:

Let op:
U bepaalt als basisschool zelf of u ouders wilt uitnodigen voor de ouderrol en ook welke
ouders u uitnodigt.
De ouderrol kan maar aan één e-mailadres en één mobiel telefoonnummer gekoppeld
worden.
De keuze voor e-mail of de keuze voor de ouderrol heeft consequenties welke berichten
ouders wel en niet vanuit het vo ontvangen over het aanmeldproces.
2. Onder Oudercommunicatie staan 2 nieuwe overzichten: Inlog ouders beheren en Inzage OKR
beheren.

3. Er is een apart overzicht voor de zienswijzen van ouders. De vragen die bij de zienswijze horen,
staan niet meer in het OKR.

4. Onder Help – Handleiding staan 2 documenten klaar.

