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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- en vo-scholen
Save the Date: PO-VO conferentie woensdagmiddag 12 oktober 2022

In de bijlage leest u hoe u op de hoogte gehouden kunt worden. Geeft u uw interesse uiterlijk 25 mei
aan! Mogelijk is deze conferentie ook interessant voor collega’s die deze OverstapRouteMail niet
ontvangen. Wilt u deze Save the Date aan hen doorsturen, zodat zij ook hun interesse aan kunnen
geven?

Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022
In de vorige OverstapRouteMail hebben wij een digitale poster gedeeld over De
Week van de Warme Overdracht. Een digitale factsheet met informatie over een
zachte landing in het vo en tevens checklist had u nog van ons tegoed. Bij deze
OverstapRouteMail ontvangt u een pdf om te printen. Noëlle Pameijer 1 heeft
speciaal voor onze Week van de Warme Overdracht po-vo een artikel
geschreven over handelingsgerichte warme overdrachten en er is een
filmopname gemaakt. De link naar dit filmpje wordt verspreid via een fysieke
ansichtkaart met QR-code. Eind mei worden deze ansichtkaarten in een
enveloppe van Koers VO verstuurd naar alle scholen. De ansichtkaarten zijn
bestemd voor leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1.

Uitslag Eindtoetsen, heroverwegingen en eventuele herziening van adviezen
Uitslag Eindtoets soms pas rond 20 mei
Conform de OverstapRouteAgenda verwerken de po-scholen de uitslag van de Eindtoetsen en de
herziene adviezen uiterlijk 1 juni in OT.
Helaas komt van sommige Eindtoetsen de uitslag pas rond 20 mei binnen en zijn er in de week erna 2
vrije dagen vanwege Hemelvaart. Het kan voor de po-scholen dus een uitdaging zijn om alle
oudergesprekken op tijd ingepland te krijgen.
We vragen de po-scholen om de deadline zo goed als mogelijk aan te houden. De vo-scholen moeten
in juni namelijk hun formatie definitief maken.
Aan de andere kant vragen we begrip van de vo-scholen als het de po-scholen
niet altijd lukt om 1 juni alles afgerond te hebben.
Houdt u onderling contact met elkaar over de voortgang?
Verzoek aan de po-scholen
Ouders verwachten soms dat hun kind na een bijgesteld advies automatisch in een andere klas op
dezelfde school geplaatst zal worden. Dit is niet altijd aan de orde. De klas waar de leerling al
geplaatst was, kan een brede brugklas zijn waar al les gegeven wordt op het niveau van het
bijgestelde advies. Of de klas met het niveau van het herziene advies is vol.
Op blz. 19 en 23 van De OverstapRoute kunt u lezen welke situaties zich voor kunnen doen, hoe de
vo-scholen handelen en wat hierover voor ouders is opgenomen in de toelichting op de
OverstapRouteKaart. Wilt u ouders hierop wijzen als u het herziene advies met hen bespreekt?
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Profielbladen Eindtoets
Ook dit jaar kunnen de po-scholen de profielbladen van de Eindtoets niet via OSO in OT importeren.
De po-scholen kunnen ze wel handmatig als bijlage aan het dossier toevoegen. Het is veel werk om
dat voor alle leerlingen handmatig te doen.
In overleg met de schoolbesturen is besloten dat de po-scholen de profielbladen alleen op verzoek
van de vo-scholen bijvoegen voor specifieke leerlingen. Sommige vo-scholen delen bijvoorbeeld
niveauklassen rekenen en begrijpend lezen in op basis van de toetsuitslagen.
Eindtoets handelingen in OT afronden voor alle leerlingen
Op blz. 10 van de Handleiding OT bij De OverstapRoute, in de handleidingen van
OT (via Help) én in de OT Eindtoetsformulieren kunt u lezen welk handelingen er
van u als po- en vo-school verwacht worden. Wilt u deze a.u.b. voor alle leerlingen
doen? Veel acties kunt u in bulk doen.
U helpt elkaar ermee. Als alle stappen zijn gedaan, ziet de vo-collega of er een herzien advies aan de
orde is en ziet de po-collega dat het herziene advies door de vo-school is verwerkt.
Nieuw in OT voor de vo-scholen:
In het overzicht Toegelaten leerlingen geeft een oranje regel voortaan aan dat het
schooladvies is herzien door de basisschool. De oranje regel verdwijnt zodra u heeft
aangegeven of het plaatsingsbesluit hierdoor gewijzigd is en het eindtoetsformulier VO is
verwerkt.
Vriendelijk verzoek aan de vo-scholen: Wilt u onderaan het Eindtoetsformulier ‘ja’ antwoorden als u
het Eindtoetsformulier heeft verwerkt?

Dan wordt bij uw schoolbestuur en bij De OverstapRoute in OT zichtbaar dat voor deze leerling de
handelingen zijn afgerond. Uw bestuurscontactpersoon hoeft dan geen navraag meer bij u te doen.

2. Voor de vo-scholen
Overzicht beschikbare brugklasplekken

Wekelijks plaatsen we een actueel overzicht van beschikbare brugklasplekken bij reguliere vo-scholen
op www.deoverstaproute.nl en de ouderpagina over De OverstapRoute. De versie van dit moment
treft u als bijlage aan. We krijgen signalen dat er klassen vol zitten terwijl op de
overzichten nog grote aantallen beschikbare plekken staan. Past u de beschikbare
plekken a.u.b. steeds aan? U helpt ouders en basisscholen er enorm mee als u het
overzicht up to date houdt.
Na de bijgestelde adviezen kan het gebeuren dat er in een klas die nu vol is, plekken beschikbaar
komen. Als u het aantal in OT aangeeft, verschijnt uw school met die klas weer op het overzicht van
beschikbare plekken.
Houdt u er rekening mee dat u vrijgekomen plekken eerst aanbiedt aan ouders die
eventueel bij u op de wachtlijst staan?
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3. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso
Wekelijks is er contact tussen de vso-4 schoolbesturen en Koers VO over leerlingen die nog een plek
nodig hebben. Op de websites van De OverstapRoute plaatsen we actuele overzichten van
beschikbare vso-brugklasplekken. Een aantal vso-scholen kan alsnog extra plekken aanbieden, soms
op een andere locatie. Daarnaast is er contact met reguliere vo-scholen die aangeven dat zij een
kleine klas voor deze leerlingen kunnen maken met expertise vanuit Horizon of Yulius en
ondersteuning vanuit Koers VO. Soms kan een reguliere vo-school de benodigde ondersteuning
aanbieden.
Via de vso-scholen zullen ouders gewezen worden op de mogelijkheden.

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

