
Beste collega, 

 

In deze derde OverstapRouteMail hebben we voor po en vo veel informatie te delen. Daarom 

voegen we een aparte po- en vo-versie van De OverstapRouteMail bij.   

 

Voor zowel po/s(b)o als v(s)o zijn onderstaande thema’s relevant. Daarom noteren we die 

hieronder in een gezamenlijke mailtekst. 

 

Warme overdrachten 

Dit schooljaar zetten we wederom in op een Week van de Warme Overdracht po-vo. Deze 
vindt plaats in de week van 12 t/m 16 juni 2023 en geldt voor alle vier de regiogebieden van 
Koers VO. Het thema is: Een soepel landing in het vo. 
 

Via een mediacampagne voor de scholen zal het waarom van een 
handelingsgerichte warme overdracht (inclusief een volledig OKR) - en wat het 
oplevert voor leerlingen - weer onder de aandacht worden gebracht. De 
materialen die we verspreiden, kunnen u helpen om een warme overdracht op 
een goede manier in te richten.  
 

De mediacampagne start dit jaar vlak vóór de aanmeldperiode, zodat de campagne aansluit bij 
de momenten waarop scholen de warme overdrachten organiseren. We vragen scholen om in 
ieder geval tijdens de Week van de Warme Overdracht beschikbaar te zijn voor warme 
overdrachten. Ongetwijfeld zullen vo-scholen tijdens de intakeprocedure al po-scholen 
benaderen voor een warme overdracht voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. U 
bent vrij om warme overdrachten binnen én buiten de Week van de Warme Overdracht te laten 
plaatsvinden.  
De mediacampagne richten we dit schooljaar in als een vluchtroute op het po (een 
aanvliegroute, een vlucht en een daling -> de Week van de Warme Overdracht) met een 
soepele landing in het vo als gevolg. Vandaag starten we met de aanvliegroute. 
De aanvliegroute 
Een zachte landing begint met het uitstippelen van een juiste aanvliegroute. Deze valt of staat 
met ‘helder contact’ en kennisuitwisseling. Een goede aanvliegroute voor een leerling komt tot 
stand wanneer po-leerkrachten en vo-docenten/-mentoren hun kennis en (accurate) informatie 
met elkaar delen. Meer hierover is te vinden in de Factsheet Week van de Warme Overdracht 
po-vo. De bijgevoegde poster met aankondiging van de Week van de Warme Overdracht po-vo, 
kunt u printen en bijvoorbeeld in de lerarenkamer van uw school ophangen. 
 
 

 

Doorstroomtoets schooljaar 2023-2024 – wijzigingen voor De OverstapRoute 2023-2024 

Voor leerlingen die huidig schooljaar in groep 7 zitten, geldt dat zij volgend jaar een 
Doorstroomtoets gaan maken in plaats van een Eindtoets. Op deze pagina van de 
Rijksoverheid staat alle actuele informatie. Voor een snel overzicht van de wijzigingen, 
verwijzen we u naar de schematische weergave van de wetswijziging. Voor De OverstapRoute 
betekent dit dat we de procedure voor schooljaar 2023-2024 moeten aanpassen. Voor 
praktijkonderwijs en vso-3/vso-4 vindt hierover extra afstemming plaats met resp. de directeuren 
en schoolbesturen. We bespreken alle voorstellen met het Adviesplatform van De 
OverstapRoute en het College van Bestuur van Koers VO. In april sturen we de voorgenomen 

https://www.koersvo.nl/images/documents/20230126_Koers-VO_Warme-Overdracht_Factsheet-v2.pdf
https://www.koersvo.nl/images/documents/20230126_Koers-VO_Warme-Overdracht_Factsheet-v2.pdf
https://www.koersvo.nl/images/documents/20230124_Koers-VO_Warme-overdracht_Poster-v2.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/wetsvoorstel-doorstroomtoetsen-po
https://open.overheid.nl/repository/ronl-7c12dcbb-05f5-408f-9496-e3cd135f6219/1/pdf/wetsvoorstel-doorstroomtoets-2022.pdf


wijzigingen naar de schoolbesturen voor een reactie waarna in juni besluitvorming over de 
nieuwe procedure volgt. 
Voor po/s(b)o lichten we de voorgenomen wijzigingen toe bij de voorlichtingsmiddagen in mei en 
voor intakecommissies v(s)o organiseren we hierover op 1 juni een webinar. Aanmeldlinks en 
t.z.t. de presentaties en de terugkijklink voor het webinar vindt u in de OverstapRouteMails en 
onder het kopje Actueel op www.deoverstaproute.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Team De OverstapRoute 

 

  

010 484 25 76 
 

   

koersvo.nl  

 

  

Schiekade 34, 3032 AJ Rotterdam 
   

deoverstaproute@koersvo.nl  

  

 

----------------------------  
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door 
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 
informatie aan derden is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender, 
Samenwerkingsverband Koers VO via info@koersvo.nl, daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. Koers VO 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst 
daarvan. 
---------------------------- 
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