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Algemeen 
In deze OverstapRouteMail vragen we uw aandacht voor de acties naar aanleiding van de Eindtoets. 

Daarnaast herinneren we u aan de aanmelding voor de Tafeltjesmiddag en het 

tevredenheidsonderzoek over De OverstapRoute. Ook treft u een Save the Date aan voor het webinar 

over het traject De zorgleerling in beeld (ZIB) en ISK (Internationale Schakelklassen) 2021-2022. Voor 

ZIB zetten we via deze mailing een enquête uit. 

Stand van zaken  
Bijgevoegd vindt u de tussenstand van d.d. 21 april. Als we kijken naar de percentages, kunnen we 

stellen dat het proces goed verloopt! 

Uiteraard schuilen er diverse verhalen achter de aantallen leerlingen die nog niet op een vo-school 

zijn aangemeld of toegelaten. We weten dat alle partijen zich voor deze leerlingen inspannen en 

vertrouwen erop dat we elkaar weten te vinden als het nodig is.  

Dit geldt ook voor leerlingen die naar het vso uitstromen. De collega’s bij Koers VO en de Bureaus 

Instroom (de vso-schoolbesturen) hebben deze leerlingen in beeld, houden elkaar op de hoogte en 

stemmen de benodigde acties met elkaar af. 

 

 

 

 

 

Eindtoets 
In deze tijd van het schooljaar maken veel leerlingen een Eindtoets. Bij De OverstapRoute krijgen we 

er de eerste vragen over. Voor inhoudelijke vragen verwijzen we u naar uw schoolbestuur. Ter 

informatie wijzen we op de infographic die o.a. te vinden is op www.vanponaarvo.nl.  

 

Procedures bij heroverwegingen en bijgestelde schooladviezen 

In De OverstapRoute staan de benodigde acties en aandachtspunten. Voor de po-scholen vindt u 

deze op bladzijde 12 en 13.  

Belangrijke data 

• Uiterlijk 1 juni bespreekt u de uitslag van de Eindtoets met ouders en leerlingen. In geval van 

heroverwegingen besluit u mogelijk om het schooladvies bij te stellen. U importeert via OSO 

de Eindtoetsen in OT.  

• Uiterlijk 2 juni zet u de uitslagformulieren op definitief; op die manier komen de uitslagen en 

bijstellingen bij de vo-scholen binnen in OT. 

 

Let op: Leerlingen met advies praktijkonderwijs 

Op deze plek vragen we nadrukkelijk uw aandacht voor het oranje kader op blz. 13 

van De OverstapRoute. Dit gaat over leerlingen voor wie eerder het schooladvies 

Praktijkonderwijs is gegeven: 

 

 

Wist u dat u ook het aanmeld- en toelatingsproces kunt volgen van leerlingen die 

naar een vo-school buiten de regio uitstromen? Zie hiervoor de handleiding in OT 

onder Help-Handleidingen: ‘Alternatieve aanmeldstatus invoeren & OSO 

klaarzetten’ 

 

De eindtoets geeft als laagste toetsuitslag ‘praktijkonderwijs/vmbo basis’; er bestaat dus geen 
toetsuitslag ‘praktijkonderwijs’. Daarom bent u niet verplicht om voor een leerling met schooladvies 
praktijkonderwijs en toetsuitslag ‘praktijkonderwijs/vmbo basis’ het schooladvies te heroverwegen. 

Informeer ouders tijdig over het verschil tussen toetsuitslag en schooladvies. 

https://www.poraad.nl/files/infographic_moet_deze_leerling_een_eindtoets_maken.pdf
http://www.vanponaarvo.nl/
https://www.koersvo.nl/app/uploads/2021/01/De-OverstapRoute-2020-2021-update-januari-2021.pdf
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Webinar De zorgleerling in beeld (ZIB) en internationale schakelklassen 

(ISK) 2021-2022 
Wanneer: maandag 14 juni van 15.30 tot 17.00 uur  

Doelgroep: ib’ers en leerkrachten groep 7 en 8 

Meer informatie over het ZIB-traject vindt u op www.koersvo.nl/zib. 

Meer informatie over een overstap naar een ISK-school vindt u op  Intake ISK - Koers VO. 

 

Aanmelden kan via deze link. 

 

Enquête ZIB-traject voor po-scholen (ook so/sbo) 
Om het ZIB-traject zo goed mogelijk in te richten, zijn we benieuwd naar uw ervaringen van afgelopen 

schooljaar en uw wensen voor volgend schooljaar. Binnen de wettelijke kaders proberen we het voor 

leerlingen, ouders, scholen en onderzoeksbureaus zo prettig mogelijk te regelen!  

Tot en met 31 mei staat het enquêteformulier open. Deze enquête is ook bedoeld voor scholen die dit 

jaar géén leerlingen hebben aangemeld voor ZIB.  

 

Reminders! 

Aanmelden Tafeltjesmiddag 

U kunt zich tot en met 30 april aanmelden voor de tafeltjesmiddag via deze link.  

Op dit moment hebben 11 po-scholen aangegeven leerlingen te willen bespreken; 

van 17 vo-scholen weten we dat zij beschikbaar zijn. De tafeltjesmiddag is bedoeld voor leerlingen die 

door het po zijn geselecteerd. De mondelinge toelichting op het OKR van deze leerlingen geeft een 

aanvulling om een goede start op het vo te maken. Het is niet de bedoeling hele groepen te 

bespreken!  

 

Tevredenheidsonderzoeken ouders en scholen 
Tot nu toe hebben 49 ouders gereageerd en hebben 47 collega’s van po- en vo-scholen de vragenlijst 

ingevuld. Reageren kan nog tot en met 17 mei! 

Check: Heeft u de ouders van uw groep 8 leerlingen de oudervragenlijst al toegestuurd?  

 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen, kijk op www.deoverstaproute.nl of mail naar 

deoverstaproute@koersvo.nl. 

  

http://www.koersvo.nl/zib
https://www.koersvo.nl/samenwerkingsverband-koers-vo/intake-lan/#toestemmingsverklaring-deelname-isk-test
https://koersvo.webinargeek.com/koers-vo-webinar-zib-en-isk
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8vyTC12IVDBDqVogazz-t_5UNFQwTThDVlA4NkI5UjdOTE5JVE8xWFA3Ni4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8vyTC12IVDBDqVogazz-t_5UMVpEMk9VMDFaVzNYNUdHRzBKM1ZZSFRONi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O7MrL5mphkC_ddciOwYs8vyTC12IVDBDqVogazz-t_5UNUkzWjlQQkhLUTk4TVJXWjAyWFA2V1ExQi4u
http://www.deoverstaproute.nl/
mailto:deoverstaproute@koersvo.nl

