In deze 1e 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: Inlog in ELK voor bestuursbeheerders LAS/ELK - deze week
VO: Ophalen schoolinformatie voor de papieren keuzegids uiterlijk 27 september 2017
PO en VO: In- en uitschrijfbewijzen uit ELKK - uiterlijk 15
september 2017
PO: Voorlichting overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften - 19 september 2017
PO: Melden overstapleerlingen 2017 zonder plek op het VO uiterlijk 8 september

PO: Inlog in ELK voor bestuursbeheerders LAS/ELK
Deze week ontvangen de bestuursbeheerders LAS/ELK (de gele
poppetjes) een inlog voor ELK. Dit is aangekondigd in de brief van 18
juli jl. (hier de link naar de brief). Zij controleren vervolgens hun
scholen in ELK, kunnen de OSO-sleutels controleren/invullen en
maken gebruikers (locatiebeheerders en eindgebruikers) aan.
Vervolgens kunnen alle overstapleerlingen vanuit het LAS naar ELK
worden overgehaald met behulp van OSO.
Het doel is om uiterlijk 6 oktober 2017 alle overstapleerlingen met
hun voorlopige advies in ELK te hebben staan. Dit is nodig om
voldoende Amsterdamse keuzegidsen te laten produceren en
vervolgens te verspreiden. Het opnemen van de voorlopige adviezen
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is ten behoeve van de controle of de capaciteit van het VO voldoende
is voor de leerlingen die over zullen gaan stappen in 2018.
Op de website http://handleiding.elkadam.nl zijn handleidingen,
instructies en andere documenten die betrekking hebben op het
nieuwe ELK en de Kernprocedure te vinden. De inlog voor het
voortgezet onderwijs zal in november worden gerealiseerd.
VO: Ophalen schoolinformatie voor de papieren keuzegids
Tot dit schooljaar werd de schoolinformatie ten behoeve van de
papieren Amsterdamse keuzegids via ELKK opgehaald. Nu het nieuwe
ELK die functie niet meer biedt, is er een andere manier gevonden
om de schoolinformatie van alle Amsterdamse VO-scholen op te
halen. Dit zal worden gedaan via de Amsterdamse website
www.voschoolkeuze020.nl. Deze website is vorig jaar geïntroduceerd
door OSVO in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Op
www.voschoolkeuze020.nl is nu een mogelijk gemaakt voor VOscholen om in te loggen en hun schoolinformatie bij te werken.
Deze week wordt er een e-mail verzonden met de inloggegevens.
Deze e-mail gaat naar het e-mailadres dat is opgenomen in de
keuzegids 2017 op de schoolpagina van de betreffende school. Stond
hier geen e-mailadres opgenomen, dan is op de website van de VOschool een algemeen e-mailadres gevonden in ingevoerd. Mocht het
niet lukken om de inlog te activeren of de e-mail te achterhalen,
stuur dan een e-mail naar helpdesk@elkadam.nl.
Uiterlijk vrijdag 27 september 2017 moet de schoolinformatie zijn
gecontroleerd, gewijzigd en definitief gemaakt. Eerder mag natuurlijk
ook, heel graag zelfs! Als deze deadline niet wordt gehaald, zal de
schoolinformatie van 2017 gebruikt worden voor de nieuwe keuzegids
2018. Voor de herfstvakantie ontvangen de scholen en de besturen
de schoolpagina’s ter controle. Hierin kan dan alleen feedback op de
opmaak gegeven worden, de inhoud heeft de school immers tot en
met 27 september al kunnen controleren en wijzigen.
PO en VO: In- en uitschrijfbewijzen uit ELKK
In het oude ELKK kunnen de in- en uitschrijfbewijzen van de
leerlingen, die deze week op het Amsterdamse VO starten, worden
gedownload. Dit kunt u tot 15 september 2017 doen.
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PO: Voorlichting over overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften
Zoals eerder is aangekondigd is er op dinsdag 19 september een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het SWV PO en VO over
advisering van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte. De
inloop start om 14:30 uur en de bijeenkomst om 15 uur. Het zal
plaatsvinden op het IJburgcollege 2 (Geertje Wielemaplein 1).
Opgeven kan door een e-mail te verzenden met uw naam, de naam
van uw school en uw functie naar aanmelden@elkadam.nl.
Aansluitend zal voor geïnteresseerden een korte presentatie over ELK
gegeven worden, vergelijkbaar met de presentatie ‘ELK voor PO’
tijdens de kick-off bijeenkomsten in juni/juli jl.
Kijk voor het tijdpad toetsing en informatie over de
leerachterstandentoets (LAT), een capaciteitenonderzoek (CAP) of het
sociaal-emotioneelonderzoek (SEM) op de website van het ABC:
www.hetabc.nl/kernprocedure
PO: Melden overstapleerlingen 2017 zonder plek op het VO
Basisscholen die nog één of meerdere overstapleerlingen hebben die
nog geen plek op een VO-school hebben, worden dringend verzocht
om zo snel mogelijk contact op te nemen met het
Samenwerkingsverband VO (SWV VO). Dit kan tot uiterlijk vrijdag 8
september 2017. Het SWV VO zal dan (in overleg met de
betrokkenen) bepalen welke acties er genomen zullen worden om een
leerling op een passende VO-school te laten starten.
Samenwerkingsverband VO
t.a.v. Joy Bijleveld
Digitaal naar j.bijleveld@swvadam.nl
Per post naar Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam
Het verzoek om de volgende informatie mee te sturen naar het SWV
VO:




Een compleet onderwijskundig dossier,
de reden van moeilijke plaatsing volgens de basisschool,
op welke VO-scholen de leerling is aangemeld en de reden
waarom hij/zij daar niet geplaatst is (met welk advies en acties
van de VO school),
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de uitslag van de leerachterstandentest en het
capaciteitenonderzoek, indien relevant, en
overige relevante informatie, zoals bijvoorbeeld een
groeidocument.

Vragen over de overstap PO - VO?
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.










De Kernprocedure en het tijdpad wordt uiterlijk 7 oktober 2017
verwacht.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde
vragen met antwoorden genoteerd over de kernprocedure van
vorig schooljaar. Deze zal begin oktober worden bijgewerkt
naar de overstap in 2018, als het tijdpad en de Kernprocedure
definitief zijn.
Vragen over ondersteunings-/ 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. Ook OCO (de Amsterdamse
onderwijs consument) kan vragen van ouder(s)/verzorger(s)
beantwoorden. www.onderwijsconsument.nl
Vragen over ELK, dan kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder
LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u hier.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.
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