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RECTIFICATIE: nu met goede data OT-trainingen!
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
Dringend beroep: voor ALLE leerlingen de eindtoetsen in OT verwerken
Herhaling van bericht ‘Eindtoets handelingen in OT afronden voor alle leerlingen’ uit de
OverstapRouteMail van 17 mei jl.:
In de Handleiding OT bij De OverstapRoute (pagina 10), in de handleidingen van OT
(via Help) én in de OT Eindtoetsformulieren, kunt u lezen welk handelingen er van u als
po- én vo-school verwacht worden. Wilt u deze a.u.b. voor alle leerlingen doen?
Veel acties kunt u in bulk doen.
N.B.1. De uitslag van de Eindtoets is onderdeel van het OKR; er is dus een wettelijke
verplichting voor de po-scholen om deze gegevens door te geven aan de vo-scholen (in onze
regio via OT). Voor 20% van alle po-leerlingen is de uitslag van de Eindtoets op dit moment nog
niet bekend op de vo-school.
N.B.2. Bovenstaande gaat niet over de profielbladen die de po-school handmatig aan het dossier kan
toevoegen voor een (enkele) leerling, op verzoek van een vo-school.

Terugblik: Week van de Warme Overdracht po-vo 2021-2022

De week van de Warme Overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. Onze mediacampagne heeft u
kunnen volgen via De OverstapRouteMail en onze
LinkedIn berichten. Begin juni zijn fysieke kaarten naar alle
scholen in de Koers VO regio gestuurd. Hopelijk heeft uw
school een exemplaar ontvangen. Heeft uw school geen
kaart ontvangen? Laat het ons weten, want er zijn nog een
aantal kaarten beschikbaar.
Via LinkedIn is een interview met wethouder Saïd Kasmi
gedeeld. Deze is ook op onze website te vinden.
Deel uw ervaringen met ons
Graag horen we hoe u de Week van de Warme Overdracht po-vo heeft beleefd. We zijn nog op zoek
naar succesvolle initiatieven, die tussen po- en vo- scholen plaatsvinden in het teken van een warme
overdracht en het elkaar beter leren kennen. De ervaring van de één kan een idee zijn voor een
ander. De good practice verhalen willen we in een volgende OverstapRouteMail publiceren. Uw
successen en goede ideeën kunt u delen via deoverstaproute@koersvo.nl.

Update: POVO Conferentie woensdagmiddag 12 oktober 2022

In de bijlage leest u meer over het programma van de POVO Conferentie. Mogelijk is deze conferentie
ook interessant voor collega’s die deze OverstapRouteMail niet ontvangen. Wilt u deze save the date
aan hen doorsturen?

OverstapRouteMail

1 juli 2022

De nieuwe OverstapRoute 2022-2023 komt eraan!

Zoals inmiddels te lezen is op onze website, vindt de aanmeldperiode
volgend schooljaar plaats van 20 februari t/m 17 maart 2023.
De materialen van De OverstapRoute 2022-2023 verschijnen in de eerste
week na de zomervakantie op www.deoverstaproute.nl. Meteen daarna
kunnen alle po- en vo-scholen via de post het handboek en de poster
verwachten; voor de po-scholen aangevuld met ansichtkaarten voor ouders en leerlingen. Zorgt u
ervoor dat het postadres van uw school goed in OT staat?
N.B. De presentatie over ZIB en ISK van afgelopen bijeenkomsten in mei, zijn terug te vinden op
www.koersvo.nl/zib. ZIB is de eerste stap van De OverstapRoute en start eind groep 7.

2. Voor de po-scholen
Save the date: OT training

Op dinsdag 27 september is er weer een online OT-training voor basisscholen.
Van 14.00 tot 15.00 uur neemt Wendy Warink van OT ons mee door de hele
basisschoolrol van de POVO-module. Aanmelden voor dit gedeelte van de
training kan via deze link.
Van 15.15 uur tot 15.45 uur zal zij inzoomen op de ouderrol in OT. Aanmelden voor dit gedeelte van
de training kan via deze link. De trainingen zijn na afloop terug te zien via het berichtenscherm in OT.
Vragen stellen kan alleen tíjdens de training.

3. Voor de vo-scholen
Overzicht beschikbare brugklasplekken

In de OverstapRouteMail van 17 mei vroegen we uw aandacht voor het actueel houden van uw
brugklasbeheer in OT. Veel scholen hebben dit op orde; een aantal scholen helaas nog niet. We
hebben onze contactpersonen bij de schoolbesturen gevraagd hier actief op te monitoren en zo nodig
het gesprek met de scholen aan te gaan.

Brugklasbeheer tot 1 oktober bijhouden!

Met de schoolbesturen hebben een afspraak gemaakt dat de vo-scholen tot 1
oktober het brugklasbeheer actueel houden. Zodoende kunnen verhuizers in de
zomervakantie ook nagaan op welke vo-scholen nog plekken beschikbaar zijn.
Na de zomervakantie staat in OT automatisch het nieuwe schooljaar klaar. Via
Overig – Wissel schooljaar kunt u het huidige brugklasbeheer alsnog
actualiseren.
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Save the date: OT training

Op maandag 10 oktober is er weer een online OT-training voor de vo-scholen
over de POVO-module.
Van 14.00 tot 15.00 uur neemt Wendy Warink van OT ons mee door de hele vo-rol
van de POVO-module. Aanmelden voor dit gedeelte van de training kan via deze
link.
Van 15.15 uur tot 16.00 uur zal zij inzoomen op de zorgplichttools in OT. Aanmelden voor dit
gedeelte van de training kan via deze link.
De trainingen zijn na afloop terug te zien via het berichtenscherm in OT. Vragen stellen kan alleen
tíjdens de training.

4. Acties voor leerlingen die uitstromen naar het vso

Voor een (beperkt) aantal leerlingen uit de regio van Koers VO is het nog spannend of er voor de
zomervakantie een passende plek gevonden zal zijn. Ouders van leerlingen die voor de
zomervakantie nog geen plek hebben, krijgen via de vso-school een bericht over het proces. De stand
van zaken en hoe het proces verder gaat, zal binnenkort ook gedeeld worden met de basisscholen.
N.B. Leerlingen die op een wachtlijst voor een vso-voorkeursschool staan en geen aanmelding
hebben op een andere beschikbare school, blijven ingeschreven op de huidige basisschool!
Een aanmelding elders betekent dat ouders de unieke code overhandigen aan de andere vso-school
waar nog plek is, zodat deze school het dossier in kan zien om een toelatingsbesluit te nemen.
Wilt u ouders daarop wijzen als zij er nu voor kiezen om op een wachtlijst te blijven staan en geen
aanmelding op een beschikbare plek elders te doen?

Team De OverstapRoute bedankt u
voor de prettige samenwerking
en wenst u een fijne zomervakantie!

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

OverstapRouteMail

1 juli 2022

Save the date:
POVO
Conferentie
12 oktober 2022
13.00 – 17.00 uur

Door wie? De gemeente Rotterdam is opdrachtgever. De gezamenlijke

schoolbesturen in Rotterdam (FOKOR) en samenwerkingsverband Koers
De overgang van PO naar VO: een gezamenlijke
VO organiseren deze opdracht
conferentie in samenwerking met de gemeente. De

De overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijsuitvoering
is een belangrijk
en spannend
moment
in
van de organisatie
is belegd bij
Goed geschud.
het leven van een kind en diens ouders. Als professionals willen we er alles aan doen om deze overstap soepel
en succesvol te laten verlopen.
Tijdens het plenaire gedeelte van deze conferentie nemen we jullie mee in de afspraken die we in deze regio
met elkaar willen maken over de manier waarop basisscholen tot een passend advies komen, en hoe we ervoor
zorgen dat dit is afgestemd en aansluit op het vo. Ook wordt het nieuwe OKR geïntroduceerd.
Wethouder Said Kasmi van Onderwijs, Cultuur en Toerisme van de Gemeente Rotterdam opent de
conferentie. Onderwijsonderzoeker Louise Elffers trapt daarna af en vertelt over kansengelijkheid in het
onderwijs. Want dit lijkt een gedeeld ideaal, maar wat bedoelen we er eigenlijk mee? En hoe staat het ervoor in
het Nederlandse onderwijs, en specifiek bij de PO-VO overgang? Louise Elffers neemt je mee in dit veelzijdige
vraagstuk en gaat in gesprek over enkele belangrijke oplossingsrichtingen in de praktijk.

EERSTE bevestigde workshops!
Achter de schermen zijn we druk aan de slag
gegaan met het programma van de
conferentie. En met succes! We zijn er trots
op dat we al een aantal interessante
workshops kunnen bevestigen:
 Adviseren in geval van twijfel:
praktijkonderwijs of vmbo met lwoo?
 Praktisch aan de slag met executieve
functies
 Hoe duid je de toetsresultaten in het
OKR?
 De OverstapRoute voor beginners
 Zoek de verschillen: wat is het
verschil tussen vmbo basis, kader, gl
en tl en wat betekent lwoo?

Blijf op de hoogte!
Meld je hier aan om op de hoogte
gehouden te worden over het programma en
over de mogelijkheid om je in te schrijven. Na
de zomer ontvang je dan de uitnodiging en het
definitieve programma voor de conferentie.

Wat?


Een inspirerende en prikkelende middag over de
overgang van PO naar VO;



Uiteenlopende workshops over diverse uitdagingen,
goede voorbeelden en oplossingen die relevant zijn
bij de overgang van leerlingen;



Gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen
uit te wisselen;

Voor wie?

Deze conferentie is bedoeld voor alle
onderwijsprofessionals die de procedure van De
OverstapRoute volgen bij de overstap van PO naar VO in
de regio van Koers VO (Rotterdam en omgeving).

Doel

Samen werken aan een passend schooladvies, een
soepele overgang en een doorlopende ontwikkellijn voor
elke leerling in de regio van Koers VO.

Vragen?

Neem contact op met Gerrit Elings (FOKOR) via
g.elings@fokor.nl of Stella van Esch (Goed geschud) via
stella@goedgeschud.nl

