In deze 3e 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: Tijdpad Kernprocedure 2018
 PO: Alle overstapleerlingen in ELK?
 PO: Voorlopig advies in ELK?
 PO: Handleidingen ELK
 PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?
PO en VO: Tijdpad Kernprocedure 2018
Via deze link kunt u het tijdpad van de Kernprocedure 2018 vinden.
De tekst van de Kernprocedure verwachten we binnenkort, evenals
de presentatie die de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld voor het
basisonderwijs om de ouders te informeren over de procedure. Deze
twee documenten kunt u via deze nieuwsbrief verwachten.
PO: Alle overstapleerlingen in ELK?
Vanaf de tweede week van september is ELK beschikbaar gemaakt
voor het basisonderwijs. De bestuursbeheerders LAS/ELK (ook wel
gele poppetjes genoemd) hebben gebruikers aangemaakt en OSOsleutels in ELK genoteerd. Vervolgens zijn er veel gebruikers aan de
slag gegaan om de overstapleerlingen via OSO in ELK te registreren.
Op dit moment staan er 7.383 leerlingen in ELK!
Scholen die nog geen overstapleerlingen of nog niet alle
overstapleerlingen in ELK hebben opgenomen, worden met klem
verzocht zo snel mogelijk deze leerlingen in ELK te registreren.
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De kans is namelijk groot dat er geen of te weinig Amsterdamse
keuzegidsen voor de overstapleerlingen worden geleverd (er komt
geen tweede oplage en dus geen nalevering).
PO: Alle voorlopige adviezen in ELK?
Van de 7.383 leerlingen die nu in ELK staan geregistreerd, is van
ruim 1.500 leerlingen geen voorlopig advies opgenomen. Het
vriendelijke verzoek om deze voorlopige adviezen alsnog in ELK op te
nemen. U kunt dit gemakkelijk voor alle leerlingen tegelijkertijd doen
door op de menu-knop ‘Leerlingen’ te klikken en vervolgens op
‘Invoeren schooladvies’. Dan vindt u een lijst met al uw leerlingen die
in ELK staan en kunt u bij hen een voorlopig advies noteren.
PO: Handleidingen ELK
Op de pagina handleiding.elkadam.nl zijn relevante handleidingen
voor het werken met ELK en documenten over de Kernprocedure te
vinden.
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 vindt u hier . De Kernprocedure en de presentatie te
gebruiken in de voorlichting voor ouders worden spoedig
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 midden 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
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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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