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In de OverstapRouteMails vragen we uw aandacht voor het overstapproces van po naar vo 
en alle acties en activiteiten die daarbij horen. We gaan ervan uit dat scholen de informatie 
over de procedures weten te vinden op de websites van De OverstapRoute 
(www.deoverstaproute.nl) en – indien nodig - De Zorgleerling in Beeld (www.koersvo.nl/zib). 
 
Aan- en afmelden voor de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar 
deoverstaproute@koersvo.nl. 
 
1. Voor iedereen  

 
OverstapRouteMail nieuwe stijl 
Naar aanleiding van feedback over de OverstapRouteMails passen 
we deze mailings iets aan.  
Minder OverstapRouteMails en geen herhalingen meer van teksten 
die al in De OverstapRoute en diverse handleidingen staan.  

Wel: een stand van zaken rondom belangrijke momenten in het overstapproces en informatie 
over nieuwe ontwikkelingen en trainingen.  
En: we zijn (gratis) te boeken om de procedures toe te lichten & vragen te beantwoorden 
tijdens bijeenkomsten die binnen schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in onze regio 
worden georganiseerd, zoals IB-netwerken en povo-werkgroepen. 
 
We zijn benieuwd hoe deze communicatie gaat bevallen. Veranderingen zijn vaak ‘even 
wennen’. Daarom faciliteren we jullie op dit moment met 2 PDF-bijlagen om zelf te printen 
en op te hangen ter herinnering gedurende het schooljaar: 

1. de OverstapRouteAgenda met alle deadlines (H2 uit De OverstapRoute); 
2. de Handleiding Onderwijs Transparant (OT) bij De OverstapRoute met een toelichting 

op de handelingen die in OT nodig zijn. 

 
Op de website van De OverstapRoute zijn alle OverstapRouteMails terug te vinden.  
 
2. Nieuw in 2022-2023 
 
Persoonlijke inlog voor OT (de povo-module) aanvragen voor een 
collega 
Dit gaat niet meer via de Servicedesk van OT, maar via de contactpersoon 
binnen uw schoolbestuur voor De OverstapRoute of via degene op uw school die de 
schoolbeheerdersrol in OT heeft.  
 

 

 

Schooljaar 2022-2023 komen de OverstapRouteMails uit rond de volgende data: 
• 19 oktober 2022 
• 14 december 2022 
• 8 februari 2023 
• 12 april 2023 
• 14 juni 2023 

http://www.deoverstaproute.nl/
http://www.koersvo.nl/zib
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/images/documents/De-OverstapRouteAgenda-2022-2023.pdf
https://www.koersvo.nl/images/documents/20220601_KoersVO_Handleiding-OT-22-23_v3.pdf
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-overstaproutemails-voor-scholen/
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Communicatie met en voor ouders 
 

      
 
Dit ‘doorklik-plaatje’ en de QR-code naar de Ouderpagina over De OverstapRoute bieden we 
als nieuwe tools aan voor uw communicatie met ouders. Alle items – ook de animatie over 
de aanmeldperiode voor de vo-scholen! - vindt u in de toolbox op de website van De 
OverstapRoute. 
 
Onder het kopje Materialen op de website van De OverstapRoute staat een geactualiseerde, 
kant-en-klare (en aanpasbare) PowerPoint presentatie voor basisscholen voor de 
voorlichting aan ouders over De OverstapRoute. 
 
Tot slot: het menu ‘Oudercommunicatie’ in OT voor de basisscholen is naar een logischere 
plek verhuisd. Geeft u bij alle ouders aan welke communicatiekeuze zij hebben gemaakt? 

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

 

https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/toolbox-voor-scholen/
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/materialen-de-overstaproute/
https://www.koersvo.nl/images/documents/Powerpoint-basisscholen-voor-voorlichtingsavonden-met-ouders-2022-2023.pptx
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl
https://www.koersvo.nl/voor-scholen/scholen-de-overstaproute/de-overstaproute-voor-scholen-online-vragenvuurtje/
https://www.koersvo.nl/ouders/de-overstaproute/

