Bericht voor po-scholen
Onderwerp: De OverstapRoute: bericht over eerste acties voor po-scholen (inclusief so en sbo)
Beste collega’s,
We zijn weer begonnen! We hopen dat u hebt genoten van een fijne vakantie en met frisse energie aan
een nieuw schooljaar kunt beginnen.
Deze week komen de nieuwe materialen van De OverstapRoute online. Volgende week ontvangt elke
school een pakket via de post. Voor zowel de vo- als de po-scholen is er de komende weken al werk
aan de winkel. Deze mail is bedoeld voor de po-scholen en gaat over het traject Zorgleerling in Beeld.

Aanmelden voor ZIB uiterlijk vrijdag 30 september

De deadline om (mogelijke pro- en lwoo-) leerlingen aan te melden voor de IQ-test binnen het ZIB-traject
via OnderwijsTransparant (OT) is vrijdag 30 september. In de handleiding van OT vindt u de werkwijze
om uw leerlingen vanuit Parnassys of Esis in OT te zetten.
Alle informatie over ZIB, het draaiboek met tijdpad én de folder voor ouders kunt u vinden op
www.koersvo.nl/zib. Tip: Onderaan de pagina staan veelgestelde vragen en antwoorden!
N.B. Basisscholen die zélf - tegen een vergoeding van Koers VO - een ADIT of NIO af kúnnen en wíllen
afnemen, melden hun leerlingen niet aan voor ZIB via OT! Hier leest u meer over deze optie en de
criteria. Aanmelden voor deze optie kan uiterlijk vrijdag 9 september. Let op: leerlingen die een nonverbale IQ-test of mogelijk een WISC-V nodig hebben, meldt u wél aan via OT, uiterlijk 30 september.
Nieuw!
Als er al geldige IQ-gegevens in het dossier van een leerling aanwezig zijn, meldt u deze leerling niet
aan voor het ZIB-traject. De onderzoeksbureaus zullen eventuele aanmeldingen niet in behandeling
nemen. Voor uitzonderingssituaties is toestemming nodig van Koers VO. De basisschool kan hiervoor
een mail met toelichting sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl. De werkwijze in OT voor deze
leerlingen bij de overstap naar het vo vindt u bij veelgestelde vraag nr. 6 op www.koersvo.nl/zib.
Vragen?
Heeft u nog vragen over ZIB? Gebruikt u hiervoor dan bij voorkeur het online vragenuurtje van De
OverstapRoute. Ook het e-mailadres van De OverstapRoute is beschikbaar voor ZIB-vragen,
deoverstaproute@koersvo.nl.
OT-trainingen
Als reminder voegen we de informatie bij. Heeft u zich nog niet aangemeld? Doet u dit dan z.s.m. De
trainingen worden opgenomen en zijn terug te kijken via het berichtenscherm in OT; uw vraag kunt u
uiteraard alleen live stellen!
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Actueel overzicht beschikbare brugklasplekken reguliere vo-scholen tot 1 oktober

Houdt u tot 1 oktober wekelijks bij hoeveel brugklasplekken er nog beschikbaar zijn? Voor de
zomervakantie hebben we u over deze nieuwe afspraak geïnformeerd. Elke woensdag publiceren we een
actuele lijst op www.deoverstaproute.nl en op de ouderpagina over De OverstapRoute voor leerlingen,
ouders en scholen die nog op zoek zijn naar een brugklasplek. Op 5 oktober publiceren we het laatste
overzicht van beschikbare brugklasplekken van huidig schooljaar; dit overzicht blijft staan tot de
herfstvakantie. We gebruiken voor deze overzichten de data uit het brugklasbeheer in
OnderwijsTransparant (OT).
N.B. Om het brugklasbeheer van vorig schooljaar (dus de huidige brugklassen) in OT te actualiseren,
past u het schooljaar aan via ‘Overig – Wissel schooljaar’:
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