In deze 2e 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: Publicatie evaluatie Kernprocedure 2017
PO: Herhaling - Voorlichting overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften - 19 september 2017
PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?

PO en VO: Publicatie evaluatie Kernprocedure 2017
Hierbij de evaluatie van de Kernprocedure 2017. De evaluatie bestaat
uit een tevredenheidsonderzoek en een cijfermatige analyse. Deze
evaluatie is de basis om tot zorgvuldige besluitvorming te komen
over de verbeteringen voor de Kernprocedure in 2018. Ook de input
van de gemeenteraad, de wethouder en het basisonderwijs (BBO)
zullen bij de besluitvorming van OSVO worden betrokken.



Tevredenheidsonderzoek 2017
Cijfermatige analyse 2017

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
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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-emotioneel onderzoek (SEM) op de website van het ABC:
www.hetabc.nl/kernprocedure
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.











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
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.

2/2

