2e Nieuwsbrief Kernprocedure overstap PO-VO | 6 oktober 2016

In deze nieuwsbrief 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.

1. PO & VO: Zelfde plaatsingssysteem als vorig schooljaar.
2. PO & VO: Tijdpad Kernprocedure 2016-2017
3. PO: Selecteren en/of invoeren overstap leerlingen 2016-2017
4. PO: Aanmelding VSO en Kopklas reeds gestart
5. VO: Schoolpagina???s keuzegids
6. PO & VO: Tekst Kernprocedure
1. PO & VO: Zelfde plaatsingssysteem als vorig schooljaar.
Op 22 september jl. heeft u het persbericht hierover ontvangen. "De
vereniging OSVO heeft besloten de plaatsingsprocedure van 2016 ook
toe te passen in 2017. Men heeft zich daarbij gebaseerd op een gedegen
evaluatie en een tevredenheidsonderzoek en na ingewonnen expertise
van derden. OSVO wil deze procedure voor drie jaar vastleggen. Dan is
er ook meer ruimte om verbeterpunten die uit de evaluatie naar voren zijn
gekomen nader vorm te geven. De vereniging heeft de overtuiging dat
deze procedure voor de ongeveer 8000 aanstaande leerlingen in
overgrote meerderheid de beste kans geeft om op een plek van voorkeur
op een school te worden geplaatst."
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2. PO & VO: Tijdpad Kernprocedure 2016-2017 BIJLAGE
In de bijlage van deze email is het tijdpad voor dit schooljaar gevoegd.
Hierin kunt u zien dat het tijdpad van vorig jaar in grote lijnen is
aangehouden, met de wetenschap van nu en punten uit de evaluatie is
aangevuld, en op enkele punten is aangepast. Dit tijdpad is tot stand
gekomen na veel overleg tussen alle betrokken partijen.
3. PO: Selecteren en/of invoeren overstap leerlingen 2016-2017
Vanaf afgelopen maandag 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).
Als er een leerling ontbreekt, dan kunt u mailen
naar functioneelbeheer.sociaal@amsterdam.nl onder vermelding van de
naam van de leerling, geboortedatum, BSN en de naam van de
basisschool.
In verband met de afname van de leerachterstandentoets (LAT) verzoekt
het ABC de basisscholen om zo snel mogelijk alle overstapleerlingen te
selecteren. 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/
4. PO: Aanmelding VSO en Kopklas reeds gestart
Zoals u in het tijdpad kunt lezen, is de aanmelding van voortgezet
speciaal onderwijs (VSO) en de Kopklas reeds gestart. Voor deze twee
onderwijstype is het heel prettig als de aanmelding zo snel mogelijk wordt
gedaan. Voor informatie over de VSO-scholen en de Kopklas kunnen de
websites worden geraadpleegd. Ook is als bijlage van deze email een
document met beknopte informatie over de Kopklas toegevoegd.
5. VO: Schoolpagina???s keuzegids
Deze en volgende week worden de opgemaakte schoolpagina???s van
de keuzegids gedeeld met de VO-scholen. In de begeleidende email
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staat ook een deadline voor het reageren op de opgemaakte
schoolpagina. We gaan ervan uit dat de scholen in een eerder stadium
hun teksten en informatie hebben gecontroleerd. Nu kunnen enkel kleine
onjuistheden worden doorgegeven.
6. PO & VO: Tekst Kernprocedure
Uiterlijk de eerste week van november kunt u de Kernprocedure in tekst
verwachten. Deze zal dan middels deze nieuwsbrief worden verspreid en
op de website van OSVO te vinden zijn.
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.
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