In deze 13e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de voortgang lezen van de
Amsterdamse Kernprocedure overstap PO-VO 2018. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de Kernprocedure.
De onderwerpen van deze nieuwsbrief:
• PO en VO: Een warm welkom op de school van plaatsing
• PO en VO: Deze week afrondingsfase
• PO en VO: Start behandelfase - vanaf maandag 16 april
• PO en VO: Warme overdracht - uiterlijk 26 april aan-/uitvinken
• VO: Bezwaren/klachten melden bij OSVO
• PO en VO: Aanmelden van leerlingen - op 28 en 29 mei
• VO: Capaciteitsopgave - uiterlijk 20 april
• Vragen over de overstap PO - VO?

PO en VO: Een warm welkom op de school van plaatsing
De resultaten van de Centrale Loting & Matching 2018 vindt u hier. U kunt lezen dat 87% van
de leerlingen van de school van eerste voorkeur een plaatsingsaanbod heeft ontvangen. Dit
betekent helaas voor 13% van de leerlingen dat het een school van lager voorkeur is
geworden. En aan zes leerlingen is het niet mogelijk geweest een aanbod te doen in verband
met hun slechte lotnummer in combinatie met hun korte voorkeurslijst.
Ouders die naar de Servicedesk belden/mailden over de teleurstellende uitslag voor hen, is
geadviseerd om nader kennis te maken met de school van plaatsing, contact op te nemen
met deze scholen en een afspraak te plannen. Wij weten dat de VO-scholen deze leerlingen
en hun ouders een warm welkom geven en al hun vragen over de school zullen
beantwoorden. Ook basisscholen kunnen leerlingen en ouders met vragen over de school
van plaatsing attenderen op deze mogelijkheid.
PO en VO: Deze week afrondingsfase
Bekijk deze webpagina met informatie voor leerlingen en ouders over de afrondingsfase.
Hierop staan de te nemen stappen om komende donderdag een plaatsingsaanbod te krijgen.
Hieronder (nogmaals) een opsomming met belangrijke momenten de komende dagen:
• Vandaag, maandag 9 april
VO-scholen die beschikbare plekken hebben, houden rekening met
ouder(s)/verzorger(s) die voor de afrondingsfase informatie over hun school willen
inwinnen. Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de scholen om hiernaar te
informeren of afspraken te maken.
• Maandag 9 / dinsdag 10 april
Niet-geplaatste leerlingen of leerlingen die van gedachte zijn gewisseld melden zich
aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur.
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Woensdag 11 april
De Centrale Loting & Matching voor de afrondingsfase vindt plaats onder toezicht van
de notaris, de publicatie volgt een dag later.
Donderdag 12 april 14:30 uur
VO kan onder embargo in ELK de lijst downloaden met bij hen geplaatste leerlingen
en verstuurt de welkomstbrieven deze donderdag.
Donderdag 12 april 15:00 uur
Er wordt contact gezocht met de ouders van de leerlingen die in de Centrale Loting &
Matching niet zijn geplaatst met deze spijtige mededeling en het aanbod hen te
ondersteunen richting een plaatsingsaanbod.
Donderdag 12 april 15:30 uur
Ouders en basisonderwijs kunnen in het ouderportaal/ELK de plaatsing van de
leerling(-en) bekijken.

PO en VO: Start behandelfase - vanaf maandag 16 april
Na de fase van Centraal Loten & Matchen, start de behandelfase volgende week. Het PO
/SBO/ SO heeft een advies op niveau, en indien aanwezig ook op ondersteuningsbehoefte,
gegeven. In deze fase zullen de VO-scholen de ondersteuningsbehoefte van de geplaatste
leerlingen in kaart brengen. Dit met als belangrijkste doel om de leerlingen passend
onderwijs te kunnen bieden op hun nieuwe school. Om de ondersteuningsbehoefte van een
leerling goed in kaart te brengen, gaan in veel gevallen de VO-scholen hierover in gesprek
met de basisschool, de ouders en eventueel de leerling zelf. De VO-school geeft aan welke
ondersteuning wel of niet geboden kan worden. Als de VO-school van plaatsing niet in de
ondersteuningsbehoefte kan voorzien, begeleidt deze VO-school de leerling zorgvuldig door
naar een school met een passende en beschikbare plek voor de specifieke leerling.
Vanaf de publicatie van de afrondingsfase zijn de VO-scholen van plaatsing verantwoordelijk
voor de daadwerkelijke plaatsing van de leerling (zorgplicht). Ofwel, zij zorgt ervoor dat deze
leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden op deze VO-school of een
andere VO-school. In ELK kunnen VO-scholen een leerling ‘doorbegeleiden’ naar een
specifieke VO-school. Denk eraan dat met name ouders hiermee eens zijn voordat u deze
handeling uitvoert. De school waar naartoe wordt doorbegeleid kan deze leerling dan naar
zich toe trekken. Zie handleiding.elkadam.nl voor meer informatie of vraag uw gele poppetje.
PO en VO: Warme overdracht - uiterlijk 26 april aan-/uitvinken
De gemeente en het samenwerkingsverband VO faciliteren dit jaar weer de
tafeltjesmiddagen, ter ondersteuning als mogelijkheid voor de warme overdracht van
leerlingen uit het PO naar het VO. Het aanmelden van de leerlingen die de scholen willen
bespreken (de zgn. warme overdracht) gaat door de PO- en VO-scholen in ELK. Wilt u de
leerlingen uiterlijk 26 april aan-/uitvinken in ELK? In de meivakantie wordt er een export van
deze data gemaakt en gaan de verschillende regio’s aan de slag om deze middagen te
organiseren. Bij de organisatie zal het PO leidend zijn in de regio. Dit betekent dat VOscholen bij meerdere regio’s zullen worden uitgenodigd. Zie het tijdpad KP1 voor de
verschillende datums.
VO: Bezwaren/klachten melden bij OSVO
Het verzoek aan alle VO-scholen en VO-besturen om bezwaren/klachten te melden bij
OSVO. Zoals in oktober jl in OSVO is besloten, is er secretarieel juridische ondersteuning
beschikbaar als een school/bestuur daar behoefte aan heeft bij het behandelen van een
klacht/bezwaar. Mailen kan naar povo@verenigingosvo.nl .
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PO en VO: Aanmelden van leerlingen - op 28 en 29 mei
Op dit moment is het niet toegestaan om leerlingen aan te melden, met uitzondering van
leerlingen die door de VO-school van plaatsing worden door begeleid naar een meer
passende school. Nadat half mei de uitslag van de eindtoets bekend is en
basisschooladviezen kunnen worden heroverwogen, is er een nieuwe kleine aanmeldronde
op 28 en 29 mei. Zie ook de Kernprocedure en het tijdpad.
VO: Capaciteitsopgave - uiterlijk 20 april
Ten behoeve van de aanmeldingen eind mei, zal er half mei voor elk basisschooladvies
opnieuw een lijst worden opgesteld met scholen (en evt. profielklassen) die beschikbare
plekken hebben. In ELK kunnen VO-scholen hun beschikbare capaciteit live inzien en,
zonder tegenbericht, is dit de capaciteit die wordt getoond op de aanmeldformulieren half
mei. Mocht de capaciteit in ELK niet correct zijn, dan kunnen VO-scholen dit uiterlijk 20 april
aan laten passen door een e-mail te sturen naar helpdesk@elkadam.nl.

Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het vriendelijke verzoek uw vraag niet aan alle instanties apart te richten, maar een keuze te
maken. Onderling is voldoende contact om uw vraag adequaat te beantwoorden of u naar de
juiste instantie/persoon te verwijzen.
• Het tijdpad, de Kernprocedure 2018 en de presentatie te gebruiken in de voorlichting
voor ouders vindt u hier onder het kopje 'algemene documenten'.
• Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders www.voschoolkeuze020.nl
staat een heel aantal veelgestelde vragen met antwoorden genoteerd over de
Kernprocedure.
• Vragen over ondersteunings- en/of onderwijsbehoefte van een leerling of passend
onderwijs in het VO kan worden gesteld aan het Samenwerkingsverband VO
www.swvadam.nl
• Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de VO-school van
voorkeur. Tussen 3 en 20 april kunnen zij bellen of mailen naar de Servicedesk van
de Centrale Loting & Matching (020 811 99 44 of Servicedesk.ouders@elkadam.nl).
Na 20 april is de Servicedesk alleen per e-mail bereikbaar.
Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs consument) kan vragen van
ouder(s)/verzorger(s) beantwoorden. www.onderwijsconsument.nl
• Voor vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK. Een lijst
met die bestuursbeheerders vindt u op deze pagina.
• Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.
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