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Dit is een speciale editie van de OverstapRouteMail voor de start van de Week van de Warme
Overdracht po-vo.

De Week van de Warme Overdracht po-vo 13 juni t/m 17 juni
Vandaag start de Week van de Warme Overdracht po-vo. De warme overdracht van leerlingen tussen
basisscholen en middelbare scholen krijgt deze week extra aandacht in de regio van Koers VO. De
OverstapRoute organiseert de Week van de Warme Overdracht in samenwerking
met de gemeente Rotterdam en andere partners van Samenwerkingsverband Koers
VO. Inmiddels is een mediacampagne in gang gezet met als doel het belang van een
warm overdrachtsmoment voor de leerling onder de aandacht te brengen bij scholen,
besturen en gemeenten. De bedoeling is dat de leerling een soepele overstap kan
maken naar het vo en dat po en vo elkaar steeds beter leren kennen.
Jaarlijks wordt een wisselend thema extra belicht. ‘Een soepele overgang voor iedere
leerling' is het thema van 2022.
Noëlle Pameijer heeft in opdracht van Koers VO een artikel geschreven over een handelingsgerichte
warme overdracht. In een speciaal opgenomen filmpje geeft Noëlle op haar enthousiaste wijze een
beknopte uitleg. Onder het kopje ‘Mediacampagne’ leest u wat u deze week nog kunt verwachten.

Noëlle Pameijer: ’Begin goed in het VO dankzij een warme
overdracht vanuit het PO!’
Noëlle Pameijer1 heeft speciaal voor deze eerste editie van de Week
van de Warme Overdracht po-vo het artikel met bovenstaande titel
geschreven. Noëlle heeft boeken geschreven over handelingsgericht
werken (HGW) in het basis- en voortgezet onderwijs en
handelingsgerichte diagnostiek (HGD) in de jeugdzorg en het onderwijs.
In dit artikel beschrijft Noëlle het belang van een handelingsgerichte
warme overdracht vanuit het po om een soepele overstap te kunnen
maken naar het vo. De vraag is wanneer een warme overdracht
handelingsgericht is en of voor iedere leerling dezelfde overdracht nodig
is. Noëlle gebruikt voor dit vraagstuk de driehoek met de drie niveaus
van onderwijs en ondersteuning uit haar boek ‘Handelingsgericht
werken, samenwerken aan schoolsucces’.

Lancering promotiefilmpje met Noëlle Pameijer
Vanuit Koers VO is een kort filmpje met Noëlle gemaakt voor de Week van de Warme Overdracht povo. Noëlle Pameijer belicht in dit filmpje de onderdelen uit haar artikel. Vandaag start de brede
lancering van dit filmpje.
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Mediacampagne
In de OverstapRouteMails van april en oktober hebben wij een digitale
poster en een digitale factsheet met informatie over een zachte landing
in het vo met u gedeeld.
Begin juni is een fysieke ansichtkaart in een enveloppe van Koers VO
naar alle scholen verstuurd. De ansichtkaarten zijn bestemd voor
leerkrachten groep 8 en mentoren klas 1. Op de ansichtkaart is via QRcodes het genoemde artikel en filmpje van Noëlle Pameijer te scannen
en er zijn 'Bespreekpunten voor een warm overdrachtsgesprek po-vo',
om direct te gebruiken.
De afgelopen weken hebben we LinkedIn berichten verstuurd als
vooraankondiging van de Week van de Warme Overdracht po-vo.

Wat kunt u deze week nog verwachten?
Iedere dag van de week kunt u een LinkedIn bericht verwachten met
tips en tools, en do's en don'ts voor een succesvolle warme
overdracht en een soepele overstap voor iedere leerling naar het vo.
Vandaag is dus de lancering van het filmpje met Noëlle
Pameijer. Dinsdag 14 juni kunt u op onze website en via onze
LinkedIn een interview lezen met Saïd Kasmi, de huidige wethouder
van onderwijs in Rotterdam. Vanuit De Overstaproute is hij
geïnterviewd over zijn ideeën ten aanzien van leerlingen die de
overstap maken van po naar vo. De rest van de week krijgt u van
ons allerlei andere interessante weetjes. Houd dus deze week onze
website en onze LinkedIn in de gaten.

Tot slot
Vanuit De OverstapRoute wensen wij u veel succes bij alle warme overdrachten die plaats vinden!
Wij zijn benieuwd 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. Het plan is om in een volgende OverstapRouteMail een selectie van Good Practices
te publiceren. Uw successen en goede ideeën kunt u delen via deoverstaproute@koersvo.nl

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

Aanmelden voor de OverstapRouteMail kan door een mail te sturen naar deoverstaproute@koersvo.nl.

