1e Nieuwsbrief Kernprocedure overstap PO-VO | 19 september 2016

In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016 - 2017 kunt u de voortgang lezen
van de Amsterdamse Kernprocedure overstap PO-VO. De nieuwsbrief is bedoeld
voor medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de Kernprocedure.

Aangezien er op dit moment nog geen duidelijkheid is over het systeem
van plaatsing en inschrijving kunnen wij ook nog geen volledig tijdpad
vaststellen voor de Kernprocedure overstap PO-VO 2016 – 2017. Omdat
de tijd dringt hebben we gemeend toch alvast de eerste en belangrijkste
data die niet veranderen aan u door te geven door middel van deze
nieuwsbrief. Het gaat dan om:
1. PO: Downloaden inschrijfbewijzen VO van overgestapte leerlingen
2. VO: Downloaden uitschrijfbewijzen PO van gestarte leerlingen
3. VO: Verlening termijn invoer schoolinformatie in ELKK t.b.v. de
keuzegids
4. PO: Selecteren en/of invoeren overstapleerlingen 2016-2017
5. PO: LAT, CAP en SEM
6. PO: Afname M8-toetsen
7. PO: Definitieve basisschooladvies
8. PO: Basisschooladvies in ELKK
9. PO&VO: Open dagen VO-scholen
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Week 38 en 39: ma 19 t/m woe 28 september
1. PO: Downloaden inschrijfbewijzen VO van overgestapte leerlingen
Vanaf vandaag kan het PO in ELKK de inschrijfbewijzen voor het VO
vinden van de oud-leerlingen die onlangs zijn gestart op een
Amsterdamse VO school. Het PO kan deze alleen van 19 t/m 28
september downloaden!
Wanneer van een oud-leerling in ELKK geen inschrijfbewijs van het VO te
vinden is, zal het PO zelf contact op moeten nemen met de betreffende
VO-school.
De mogelijkheid om de inschrijfbewijzen VO te downloaden heeft ELKK
een week nodig de nieuwe potentiële overstapleerling in te voeren. Dit zal
het einde van week 39 gebeuren.
Week 38 - 48: ma 19 september t/m do 1 december 2016
2. VO: Downloaden uitschrijfbewijzen PO
Vanaf vandaag kan het VO in ELKK de uitschrijfbewijzen van het PO
vinden van de leerlingen die onlangs zijn gestart in de brugklas. Het VO
kan deze tot 1 december 2016 downloaden.
Wanneer van een nieuwe brugklasleerling in ELKK geen uitschrijfbewijs
van het PO te vinden is, zal het VO zelf contact op moeten nemen met de
betreffende basisschool.
Week 39: uiterlijk vrijdag 30 september
3. VO: Verlenging termijn invoer schoolinformatie t.b.v. Keuzegids
Er is besloten om de deadline met anderhalve week op te schuiven van
woensdag 21 september naar vrijdag 30 september 2016. Op 21
september nemen de OSVO-leden een besluit over het
plaatsingssysteem en dit besluit kan mogelijk invloed hebben op de
informatie die scholen willen presenteren in de keuzegids. Dit is de reden
van het verschuiven van de deadline.
De nieuwe deadline voor het invoeren en accorderen van de
schoolinformatie in ELKK is dus vrijdag 30 september a.s..
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Week 40 en 41: ma 3 t/m vrij 14 oktober 2016
4. PO: Selecteren en/of invoeren overstap leerlingen 2016-2017.
Vanaf maandag 3 oktober (week 40) kan het PO de overstapleerlingen
selecteren in ELKK. Men heeft hiervoor de tijd t/m vrijdag 14 oktober.
Voor een instructie zie de PO-Handleiding in ELKK (hoofdstuk 4).
Week 38: di 20 september 15.00 – 17.00 uur.
5. PO: LAT, CAP en SEM
Zoals eerder is aangekondigd is er op dinsdag 20 september
een voorlichtingsbijeenkomst bij het ABC georganiseerd door het SWV
PO en VO over advisering van leerlingen met (extra)
ondersteuningsbehoefte. Zie voor de uitnodiging de bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Kijk voor het tijdpad en informatie over de leerachterstandentoets (LAT),
een capaciteitenonderzoek (CAP) of het sociaal-emotioneelonderzoek
(SEM) op de website van het
ABC: http://www.hetabc.nl/professionals/kernprocedure-lwoo-pro/
Week 2 - 4: ma 9 januari t/m vrij 27 januari 2017
6. PO: Afname M8-toetsen.
De afname van de Cito LOVS M-toetsen groep 8 is gepland van week 2
t/m 4: maandag 09 t/m vrijdag 27 januari 2017. Het gaat om Begrijpend
Lezen, Rekenen/Wiskunde, Spelling (werkwoorden en niet-werkwoorden)
en Studievaardigheden.
Week 4 en 5: ma 23 januari t/m vrij 3 februari 2017
7. PO: Definitieve basisschooladvies gesprekken leerlingen en
ouders.
De gesprekken over het definitieve basisschooladvies vinden plaats in
week 4 en 5: 23 januari t/m 3 februari 2017.
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Week 6: uiterlijk dinsdag 7 februari 2017
8. PO: Basisschooladvies in ELKK
Het basisschooladvies moet uiterlijk dinsdag 7 februari 2017 in ELKK
gezet genoteerd.
Week 2 - 7: januari en februari
9. PO&VO: Open dagen VO-scholen
Open dagen op de VO-scholen vinden opnieuw plaats in de maanden
januari en februari 2017.
Heeft u vragen over de overstap PO - VO?
De kernprocedure 2017, voor leerlingen die na het schooljaar 2016-2017
gaan overstappen, zal naar verwachting in oktober 2016 worden
gepubliceerd. In november 2016 zal de nieuwe Amsterdamse keuzegids
worden verspreid.
Op de website van het OSVO staat een heel aantal veelgestelde vragen
met antwoorden genoteerd over de kernprocedure van vorig schooljaar.
U kunt uw vraag op dit moment richten aan BBO (voor PO) of OSVO
(voor VO). Ouders kunnen zich richten tot de basisschool of de VOschool van plaatsing.

4/4

