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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
Op naar de Eindtoets – aandacht voor de procedure m.b.t. bijgestelde adviezen
De aanmeldperiode zit erop en is afgesloten met de Centrale Loting op 31 maart jl.. Via onze website
houden we u op de hoogte hoeveel uitgelote leerlingen op een volgende school terecht kunnen.
Vanaf half april maken de meeste leerlingen een Eindtoets. Voor een aantal van hen zult u het
basisschooladvies heroverwegen. We wijzen u graag op de aanwijzingen hierover op vier plekken in
De OverstapRoute, zodat u hier rekening mee kunt houden in uw communicatie met ouders, met
name als een klas in het vo al vol is.
1. Blz. 9 - de OverstapRouteAgenda met deadlines
2. Blz. 14 - het hoofdstuk met toelichting voor de po-scholen
3. Blz. 19 - het hoofdstuk met toelichting voor de vo-scholen
4. Blz. 23 - de toelichting voor ouders bij de OverstapRouteKaart
Voorlichtingsbijeenkomsten over ZIB en ISK 2022-2023
De voorlichting is bedoeld voor leerkrachten groep 7/8 en intern begeleiders van de
po-scholen. Belangstellenden vanuit vo-scholen, beleidsmedewerkers bij
schoolbesturen (po en vo) en uiteraard de collega’s van de onderzoeksbureaus
zijn ook van harte welkom.
Meer weten? Check www.koersvo.nl/zib. Hier leest u wat u bij de
voorlichtingsbijeenkomsten kunt verwachten. Ook vindt u er alle informatie over ZIB
schooljaar 2022-2023.
Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via deze link.

2. Voor de vo-scholen
Actualiseren brugklasbeheer
Conform de OverstapRouteAgenda plaatsen we nu wekelijks een actueel overzicht van
beschikbare brugklasplekken bij reguliere vo-scholen op www.deoverstaproute.nl en de
ouderpagina over De OverstapRoute.
Zorgt u ervoor dat uw brugklasbeheer in OT steeds op orde is? U volgt hiervoor de instructies in OT
en/of blz. 9 van de Handleiding OT bij De OverstapRoute.
Ouders die nog een plek op een vo-school zoeken, verwijzen we naar deze overzichten!
Verwerken doorgeschoven leerlingen vanuit de Centrale Loting
Nogmaals het verzoek om t/m maandag 18 april dagelijks na te gaan of u uitgelote en
naar u doorgeschoven leerlingen in OT ziet. Mocht u deze kunnen verwachten, dan heeft
u op donderdag 31 maart hierover van ons een bericht ontvangen met de volgorde van
verwerking conform de loting bij de notaris. Deze leerlingen komen binnen in het overzicht
Aanmeldingen – aanmeldingen verwerken.
Wacht u – conform blz. 11 van de Lotingsspecial – met het toelaten van leerlingen die zich na de
aanmeldperiode hebben aangemeld. Tot en met 18 april kunt u doorgeschoven leerlingen verwachten.
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3. Voor de po- en vo-scholen
Start mediacampagne Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022
Nu de meeste leerlingen van groep 8 weten op welke vo-school ze geplaatst
zijn, wordt een mediacampagne gestart over de Week van de Warme
Overdracht po-vo en brengen we de programmaonderdelen onder de aandacht.
Vanuit De OverstapRoute wordt dit jaar, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, ingezet op
een Week van de Warme Overdracht po-vo. De week is gepland van 13 juni tot en met 17 juni 2022
en is in plaats van de centraal georganiseerde tafeltjesmiddagen die voorgaande jaren plaatsvonden
in Rotterdam. Het is een week waarin de warme overdracht van leerlingen tussen basisscholen en
middelbare scholen extra aandacht krijgt in de hele regio van Koers VO. (NB. Bij leerlingen met een
extra ondersteuningsvraag gaan we ervan uit dat de warme overdracht al tijdens de intake periode
heeft plaatsgevonden.) We vragen scholen om in ieder geval déze week beschikbaar te zijn voor
warme overdrachten. Leerlingen kunnen daardoor een goede overstap maken met een betere start en
aansluiting op het vo. Basisscholen en middelbare scholen kunnen blijven doen wat in de praktijk al
werkt en al bestaande contacten en activiteiten behouden. Scholen die nog stappen willen maken,
stimuleren we om in actie te komen.
Bij deze OverstapRouteMail ontvangt u een poster in pdf om uit te printen en op te hangen in de
school/personeelsruimte. Een digitale poster is te vinden op de website van De OverstapRoute.
Wat kunt u de komende periode nog verwachten?
Een digitale factsheet met informatie voor een zachte landing in het vo en een checklist.
Noëlle Pameijer1 heeft speciaal voor de Week van de Warme Overdracht een artikel geschreven over
Handelingsgerichte warme overdrachten. Er is ook een filmopname van haar gemaakt. De
verspreiding vindt plaats via een fysieke Ansichtkaart met QR-code. Eind mei worden de
ansichtkaarten, in een enveloppe van Koers VO, via PostNL verstuurd naar alle scholen; deze zijn
bestemd voor leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1.
Maandag 13 juni is er een speciale editie van de OverstapRouteMail, die geheel gewijd is aan de
Week van de Warme Overdracht po-vo. Houdt deze week ook iedere dag de LinkedIn post van
Koers VO in de gaten.

STAP-coaches, een samenwerking tussen Koers VO en PPO Rotterdam
In samenwerking met Koers VO is PPO Rotterdam vorig schooljaar gestart met een
STAP-coach arrangement. Het gaat om procesbegeleiding via een beproefde
methodiek om de overstap naar het vo soepel te laten verlopen.
Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag in het reguliere po die al bekend zijn bij PPO
Rotterdam en die naar een reguliere vo-school gaan, komen in aanmerking voor deze extra warme
overdracht. De aanmelding voor het arrangement verloopt via de PPO-schoolcontactpersoon van de
basisschool.
De po-scholen en vo-scholen waar deze aangemelde leerlingen uitstromen en instromen, zullen de
komende tijd benaderd worden door de STAP-coaches van PPO Rotterdam voor de opstart van het
arrangement.

1

Home - HGW Noëlle Pameijer (hgw-noelle-pameijer.nl)
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4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Aan het einde van de aanmeldperiode werd duidelijk dat er veel meer aanmeldingen op een aantal
vso-4 scholen zijn gedaan dan er plekken beschikbaar waren. Op dit moment vinden er verschillende
bestuurlijke overleggen plaats over oplossingsrichtingen.
Ouders van leerlingen die nog niet geplaatst kunnen worden, krijgen half april via de vso-school van
aanmelding nader bericht. Zij hebben hierover op 28 maart jl. een brief ontvangen.
Samen met de vso-aanbieders zullen we half april ook de basisscholen informeren over de werkwijze
bij overaanmelding.

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

