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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
Communicatiemiddelen voor ouders en leerlingen over de overstap
Net als vorig jaar hebben we een filmpje voor ouders opgenomen met een toelichting op De
OverstapRouteKaart. Het is belangrijk dat ouders weten wanneer de aanmeldperiode is en dat het niet
uitmaakt of ze op de eerste of op de laatste dag hun kind aanmelden, maar wél uiterlijk 18 maart.
Dit jaar voorzien we u ook van een ingekort filmpje voor leerlingen. Dit filmpje van 3 minuten kunt u
bijvoorbeeld een keer met uw klas bekijken. De filmpjes staat op onze website. Daar vindt u ook een
voorbeeld brief / e-mail die u aan ouders kunt sturen over het aanmeldproces.

Afronding ZIB
Maar liefst 1711 leerlingen zijn door de onderzoeksbureaus gezien voor een IQ-bepaling. Van 1114
leerlingen is het uitslagformulier ook al bekend op de po-scholen. Op basis van de 2e toestemmingsverklaring kunnen de onderzoeksbureaus in januari de laatste resultaten nog delen via OT.
Wilt u de laatste toestemmingsverklaringen zo snel mogelijk opsturen?
Bij de veelgestelde vragen&antwoorden op www.koersvo.nl/zib vindt u alle informatie
hierover.
Is er voor een leerling nog een IQ-bepaling nodig?
Mocht het voor een enkele leerling niet gelukt zijn om een IQ-bepaling te laten doen, logt u dan in
tijdens een online vragenuurtje. We vinden samen altijd een oplossing, zodat de vo-school een lwooaanwijzing of pro-tlv aan kan vragen op basis van een compleet dossier. Aanmelden voor ZIB via OT
is echter niet meer mogelijk op dit moment in het jaar.
Evaluatie ZIB (ook voor de ‘pilot-basisscholen’)
We horen graag uw feedback over het afgelopen ZIB-proces.. Zou u daarom vóór 11 februari een
korte vragenlijst in willen vullen via deze link of via onderstaande QR-code? Voor basisscholen die
meegedaan hebben met de pilot ‘Afname ADIT/NIO door eigen basisschool’ zijn de vragen
aangepast. Met hen zal in maart ook een apart evaluatiemoment gepland worden.

Ouderrol in OT
Vanaf 13 januari vindt u een stappenplan ‘Korte uitleg ouderrol in uw regio’ in OT onder Help –
Handleidingen. In de bijlage van de OverstapRouteMail van december kon u al zien welke nieuwe
mogelijkheden er in OT zijn.
Reminder: online training OT over de ouderrol
Datum : 17 januari
Tijd
: 15.30 – 16.30 uur
Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan via deze link. Een week later zal de training
terug te zien zijn via het berichtenscherm in OT.
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2. Voor de po- en vo-scholen
Klankbordgroep De OverstapRoute
De eerste klankbordgroep bijeenkomst vindt plaats op 20 januari 2022. We hebben besloten om te
starten met allen die zich hebben aangemeld. Dat zijn nu 6 personen.
De verdeling is als volgt: regio PPO Rotterdam 4 leden (3 vo / 1 po), regio RiBA 1 lid (0 vo / 1 po),
Regio PPO Delflanden-Lansingerland 1 lid (1 vo / 0 po), Regio Aan den IJssel 0 leden (0 vo /0 po).
We vinden het belangrijk dat alle regio’s vertegenwoordigd zijn, dus we hopen de leegstaande plekken
alsnog gevuld te krijgen.
De klankbordgroep is bedoeld om vanuit het veld feedback te krijgen op het proces van De
OverstapRoute en om mee te denken bij actuele thema’s. Wie interesse heeft, kan een e-mail sturen
naar deoverstaproute@koersvo.nl.

Nieuw: Handleiding OT bij De OverstapRoute
De handleiding is geactualiseerd, o.a. vanwege de ouderrol en de nieuwe zorgplichtmogelijkheden.
Per stap in de OverstapRouteAgenda kunt u in deze handleiding vinden wat u moet doen in OT. De
handleiding staat op onze website en vindt u ook in OT onder Help – Handleidingen.

Uitslagformulier in OT bij ZIB-leerlingen
In de ZIB-uitslagformulieren die vóór 17 december zijn opgemaakt in OT, kan een opmerking onder de
IQ-gegevens staan dat ouders geen toestemming gegeven zouden hebben voor het delen
van de onderzoeksresultaten. Deze opmerking is per abuis in het formulier terecht
gekomen. Als er IQ-gegevens staan, is de toestemming door ouders wél gegeven. De voscholen kunnen deze opmerking negeren. In de uitslagformulieren vanaf 17 december is
deze fout hersteld.

3. Voor de vo-scholen
Reminder: online OT-training VO (povo-module)
Datum : 25 januari
Tijd
: 13.00 – 14.30 uur
Heeft u zich nog niet aangemeld? Dat kan via deze link.
Een week later zal de training terug te zien zijn via het berichtenscherm in OT.
Zoals aangekondigd zal er nadrukkelijk stil worden gestaan bij de nieuwe zorgplichtmogelijkheden. Zo
zal het vanaf dit jaar mogelijk zijn om een dossier in een zorgplichttraject ter inzage beschikbaar te
stellen aan een andere school. Bij de school van eerste aanmelding blijft het dossier intussen ook
beschikbaar met alle verwerkingsmogelijkheden die u gewend bent. De handleidingen in OT over de
vo-rol worden momenteel geactualiseerd en zijn na de training beschikbaar.

Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl, mail naar
deoverstaproute@koersvo.nl of sluit aan bij een online vragenuurtje!

