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In deze extra OverstapRouteMail informeren wij u over de aanpassing aan de aanmeldperiode.

Aanleiding voor het aanpassen van de aanmeldperiode
Vorige week werd bekend dat basisscholen ook dit jaar van het ministerie van OCW tot 15 maart de
ruimte krijgen om de schooladviezen af te ronden. Normaal gesproken moet dit voor 1 maart zijn
gedaan. Dit betekent dat wederom de aanmeldperiode van De OverstapRoute wordt gewijzigd.

Wat wordt er anders?
De einddatum van de aanmeldperiode wordt vrijdag 25 maart, de start blijft op
maandag 21 februari. De centrale loting wordt gehouden op donderdag 31 maart.
De acties die volgen uit de loting, schuiven ook één week op. Bijgevoegd vindt u een
overzicht van de aangepaste data en een aangepaste brief voor ouders van uitgelote
leerlingen. Deze kunt u bij de Lotingsspecial bewaren en staan op onze website.

Wat betekent dit voor po-scholen?
Wettelijk gezien heeft u nu de ruimte om tot 15 maart de schooladviezen af te ronden. De PO-Raad
adviseert de basisscholen om de extra tijd alléén te gebruiken voor leerlingen bij wie u nog twijfels
heeft. De handreiking van het SLO over schooladvisering kan behulpzaam zijn. U kunt voor een
passend schooladvies ook afstemming zoeken met een beoogde vo-school.

Wat betekent dit voor vo-scholen?
Ouders mogen hun kind aanmelden tot en met vrijdag 25 maart. Dit geldt zowel voor de reguliere voscholen als voor de vso-4 scholen.
U bepaalt zelf op welke momenten dit gebeurt. Geeft u ouders de gelegenheid om ook op de laatste
dag hun kind nog aan te melden? Door de verlengde aanmeldperiode heeft u ook iets meer tijd om waar gewenst - met ouders en po-scholen in gesprek te gaan over de mogelijkheden op uw school.
De zorgplichtperiode start op 25 maart of – in geval van loting – op 31 maart.
Past u de aanmeldperiode aan op uw website?! U kunt hierbij de aangepaste animatie
gebruiken die op www.deoverstaproute.nl staat als MP4 en als GIF’je.
Scholen voor vso-3 en praktijkonderwijs
Voor deze scholen verandert er niets, omdat zij niet werken met een harde einddatum en niet loten.

Communicatie met ouders
Het bericht over het uitstel voor de basisscholen komt vrij laat in het proces. Alle
communicatiemiddelen voor ouders over De OverstapRoute zijn al verspreid en te downloaden op
www.deoverstaproute.nl en de de ouderpagina van Koers VO over de overstap. Op deze websites
hebben we een extra bericht geplaatst over de verlengde aanmeldperiode.
Wij vragen u als po- en vo-scholen om in uw communicatie met ouders te wijzen op deze aanpassing.
Po-scholen kunnen de aangepaste voorbeeldbrief voor ouders gebruiken.

Vragen?
Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail
naar deoverstaproute@koersvo.nl.
Ook kunt u gebruik maken van de online vragenuurtjes.

Gewijzigde data Lotingsprocedure
i.m.v. verlengde aanmeldperiode 21 februari t/m 25 maart
N.B. De aanmeldperiode loopt dit jaar tot en met 25 maart. Uw school kan dus pas ná 25 maart aangeven
vol te zitten. Alle aanmeldingen tot en met 25 maart neemt u in behandeling als u de school van eerste
voorkeur bent.

Procedure op hoofdlijnen
1.

Uiterlijk maandag 28 maart vóór 12:00 uur geeft u via deoverstaproute@koersvo.nl door dat u
moet loten, laat weten voor welk(e) niveau(‘s) of klas(sen) dit is en het aantal aangemelde
leerlingen voor betreffende niveau(‘s) of klas(sen). U geeft aan of u zich voor een leerling beroept
op de hardheidsclausule1.
2. U ontvangt per ommegaande een bestand waarin u de gegevens noteert. Per leerling vult u in:
het OT-ID, het aanmeldnummer en of de leerling voldoet aan voorrangsregel 1 en/of 2. Het
ingevulde bestand mailt u uiterlijk 29 maart naar deoverstaproute@koersvo.nl.
3. De loting vindt centraal plaats op donderdag 31 maart vanaf 10.00 uur en wordt verricht
door notaris A. Autar van Notariskantoor Kooijman Autar, Straatweg 7 in Rotterdam.
4. De notaris bepaalt door middel van digitale trekking de volgorde van de aanmeldnummers van de
leerlingen:
Een leerling voor wie een beroep gedaan is op de hardheidsclausule, wordt als eerste geplaatst.
Als tweede worden leerlingen die voldoen aan voorrangsregels geplaatst; dit gebeurt - indien
aan de orde - op volgorde van de voorrangsregels.
Daarna bepaalt de notaris de volgorde van de door de scholen bij aanmelding toegekende
aanmeldnummers.
5. De notaris stelt na de loting vast welke aanmeldnummers zijn ingeloot en welke op de wachtlijst
staan.
6. De notaris doet hierna voor de uitgelote leerlingen nog 4 digitale trekkingen om zodoende de
volgordenummers van de 2e t/m 5e school van voorkeur te bepalen.
7. Na de loting krijgt u de uitslag direct per mail toegestuurd.
8. U plaatst liefst dezelfde dag maar uiterlijk vrijdag 1 april een overzicht van de ingelote
aanmeldnummers en de volgorde van de wachtlijst op de website van uw school en stelt ouders
hiervan op de hoogte.
9. Aan ouders van uitgelote leerlingen geeft u door welke volgordenummers hun kind heeft voor
plaatsing op de school van 2e t/m 5e voorkeur. Een toelichting en een voorbeeldmail vindt u in
hoofdstuk 2 en ontvangt u bij de lotingsuitslag.
10. U verwerkt uiterlijk vrijdag 1 april de lotingsuitslag in OT waardoor de dossiers van de uitgelote
leerlingen doorschuiven naar de 2e school/klas van hun voorkeurslijst. U doet dit bij voorkeur
nadat u gecommuniceerd heeft met de ouders van uitgelote leerlingen (zie punt 11). Ouders
ontvangen een automatische e-mail uit OT als u daarin heeft verwerkt dat hun kind is uitgeloot.2
Nieuw in OT: contactgegevens uitgelote leerlingen
Voor uitgelote leerlingen legt u een wachtlijst aan in de volgorde die de notaris heeft bepaald.
Mocht u later in het jaar ouders willen benaderen vanwege vrijgekomen plekken, dan kunt u de
contactgegevens terugvinden in OT in het menu Communicatie – contactgegevens ouders.
11. Vanuit De OverstapRoute worden de vo-scholen die als 2e t/m 5e school genoemd staan
waarschijnlijk donderdag 31 maart, maar uiterlijk vrijdag 1 april op de hoogte gebracht van de
volgordenummers van leerlingen die mogelijk doorschuiven.
12. Uiterlijk maandag 4 april verwerken de 2e scholen van voorkeur de uitgelote doorgeschoven
leerlingen. We roepen de 3e t/m 5e scholen van voorkeur op om tot en met maandag 18 april
dagelijks in OT te checken of er leerling doorgeschoven zijn en bij deze leerlingen de
toelaatbaarheid z.s.m. te verwerken.
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In hoofdstuk 8 van De OverstapRoute staat de hardheidsclausule uitgelegd.
U vindt de tekst van deze automatische e-mail in OT onder het menu ‘Overig’ en op blz. 39 van De OverstapRoute.

Brief/mail ouders uitgelote leerlingen
[toevoegen eigen schoolgegevens]
Beste ouders/verzorgers,
Vandaag was de centrale loting van De OverstapRoute. Helaas is uw kind daarbij uitgeloot voor de
[invoegen naam klas of niveau] op onze school. Uw kind staat nu bij ons op de wachtlijst met
volgordenummer [vermeld volgordenummer].
[U kunt hier eventueel ook uw eigen tekst invoegen over hoe ouders kunnen doorgeven of zij wel of
niet op de wachtlijst willen blijven staan]
Wat gebeurt er nu?
Het dossier van uw kind sturen wij via OnderwijsTransparant (OT) automatisch door naar de 2e school
op uw voorkeurslijst. Als deze school al vol zit, dan gaat het dossier door naar de 3e school van uw
lijst, en zo verder. U gaat zelf naar deze volgende school om de aanmelding daar af te ronden.
De middelbare school die het dossier van uw kind in behandeling neemt, neemt ook contact met u op.
Volgorde op school van 2e t/m 5e voorkeur
Alle leerlingen die zich hebben aangemeld in de aanmeldperiode gaan vóór op leerlingen die zich
vanaf 26 maart aanmelden. Daarom heeft de notaris ook extra lotingen gedaan voor alle uitgelote
leerlingen. Op deze manier weten de middelbare scholen die dossiers van uitgelote leerlingen
doorgeschoven krijgen, in welke volgorde ze deze moeten behandelen. Daarbij geldt dat leerlingen die
de school als 2e voorkeur op hun lijst hebben ingevuld vóór gaan op leerlingen die de school als 3e
voorkeur hebben.
Voor uw kind heeft de notaris de volgende nummers bepaald*:
[knip de nummers voor deze leerling uit het totaaloverzicht in bijlage 2 en plak deze in de
onderstaande tabel]
OT-ID
(nummer
van uw
kind in OT)

Volgordenummer op
school 2 van
voorkeurslijst

Volgordenummer op
school 3 van
voorkeurslijst

Volgordenummer op
school 4 van
voorkeurslijst

Volgordenummer op
school 5 van
voorkeurslijst

* U heeft de voorkeurslijst doorgegeven bij de aanmelding. De notaris heeft de voorkeurslijst gebruikt zoals deze
op 29 maart door de 1e school van voorkeur is doorgegeven.

Waarom krijg ik deze nummers?
Alle leerlingen die zijn uitgeloot voor hun school van voorkeur krijgen van de notaris een
volgordenummer voor de scholen 2 t/m 5 van hun voorkeurslijst. Al deze nummers beginnen vanaf
900 en krijgen de toevoeging D (van doorgeschoven).
De regel is dat een leerling die uitgeloot is, altijd vóór een leerling gaat die te laat is aangemeld. Door
de toevoeging D kunnen scholen dat nu duidelijk zien.
Wat betekent een nummer?
Uw kind heeft bijvoorbeeld nummer 908D bij de 2e school van voorkeur. Dit betekent dat deze school
het dossier als 8e van de doorgeschoven dossiers gaat behandelen. Als de 2de school al vol zit, dan
schuiven zij het dossier verder naar de 3e school van uw lijst. Daar heeft uw kind bijvoorbeeld
nummer 915D. Uw kind is dan nummer 15 van de doorgeschoven leerlingen.
U hoeft deze nummers niet door te geven. De middelbare scholen hebben zelf de lijst met de OT-ID
nummers én de volgordenummers gekregen en weten nu in welke volgorde zij moeten werken.

Let op!
Heeft u geen 2e of verdere voorkeur doorgegeven op de voorkeurslijst? Dan moet u zo snel
mogelijk zelf uw kind aanmelden op een andere middelbare school. Heeft u hier vragen
over? Bespreek het dan met de leerkracht van groep 8.
Met vriendelijke groet,
[naam]

