
De overstap naar de 
middelbare school

Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Uw zoon of dochter zit in groep 8 en krijgt binnenkort zijn/ haar definitieve 
schooladvies. Waarschijnlijk bent u samen al volop bezig met het oriënteren op 
verschillende scholen. Een spannende periode waarin veel op u en uw kind af komt! 
Door middel van deze folder proberen wij te informeren en te ondersteunen bij dit 
proces. 

Dit jaar zal voor het eerst de aanmelding bij de middelbare school digitaal 
plaatsvinden. Dat wordt gedaan via De-Overstap, dat is het digitale 
aanmeldsysteem. In dit systeem geeft u de keuzes aan van uw voorkeurscholen.  
Op de volgende pagina staan de stappen omschreven van het digitaal aanmelden.

Mocht uw kind een Praktijkonderwijs-advies hebben gekregen, een voortgezet 
speciaal onderwijs-advies, een advies in combinatie met LeerWeg Ondersteunend 
Onderwijs of een MDO-O traject volgen, dan vindt de aanmelding niet digitaal 
plaats en kunt u terecht bij de groep 8 leerkracht voor meer informatie. 

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van de digitale aanmelding, 
neemt u dan contact op met de leerkracht van groep 8. U zult dan door de 
basisschool geholpen worden. 

Met vriendelijke groet,  

De-Overstap 

www.de-overstap.nl

http://www.de-overstap.nl


Hoe werkt het 
online aanmelden?

stap  1 Inlog en account

In februari 2023 ontvangt u een e-mail van noreply@de-overstap.nl met daarin uw 
persoonlijke inloggegevens voor het ouderportaal van het digitale aanmeldsysteem. 
Na het inloggen ziet u de gegevens van uw kind en de contactgegevens.  

stap  3 scholenoverzicht

Het kan prettig zijn om nog eens overzichtelijk te hebben welke scholen er passend zijn 
bij het advies van uw kind. U kunt hiervoor de ‘invulhulp’ raadplegen. Deze ‘invulhulp’ is 
een pdf bestand met scholenoverzicht passend bij het advies van uw kind. 

stap  5 controleer en bevestig

Wanneer u alles heeft ingevuld, is het verstandig om alles nog eens te controleren. 
Indien u op de bevestigingsknop klikt, is het niet meer mogelijk om gegevens te 
wijzigen.  

stap  2 Controle

Het is verstandig goed te controleren of alle contactgegevens correct zijn.

stap  4 Digitaal aanmeldformulier

Vervolgens kunt u het aanmeldformulier invullen. U geeft in volgorde van voorkeur de 
scholen aan waar uw kind graag naartoe zou willen. 
U heeft tevens de mogelijkheid om op deze pagina aan te geven of u in aanmerking 
komt om gebruik te maken van de voorrangsregel bij de school welke jullie voorkeur 
heeft (Dit is de school die op keuze één staat). Mocht u niet zeker weten of u voor deze 
voorrangsregel in aanmerking komt? Dan kunt u deze informatie ook vinden in de 
‘invulhulp’. 
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