In deze nieuwsbrief kunt u de voortgang lezen van de Amsterdamse Kernprocedure overstap POVO. De nieuwsbrief is bedoeld voor medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de
Kernprocedure.
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PO en VO: Kernprocedure Overstap PO - VO Amsterdam 2017
In de bijlage van deze email is de nieuwe Kernprocedure 2017 toegevoegd. In de
Kernprocedure staan de afspraken van de Amsterdamse schoolbesturen over de overstap van
leerlingen van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. In grote lijnen is de
Kernprocedure gelijk aan die van vorig jaar. Enkele belangrijke punten uitgelicht:
- Duidelijkere plek in de Kernprocedure voor leerlingen met een (grotere)
ondersteuningsbehoefte.
- De verschillende (aanmeld)routes van VSO tot regulier onderwijs zijn meer inzichtelijk
gemaakt.
- Plaatsingssysteem 2016 gecontinueerd dit schooljaar (centrale loting & matching, met één
lotnummer).
- Voorrang broertjes/zusjes en kinderen personeel wordt afgebouwd.
Het tijdpad is enkele weken geleden reeds verspreid en voor de volledigheid ook aan deze
email toegevoegd.
PO: Voortgang productie Keuzegids 2017
De Keuzegids ligt op dit moment bij de drukker en zal naar verwachting half november zijn
verzonden naar de Amsterdamse basisscholen. In deze keuzegids staat het stappenplan voor
leerlingen en ouders vermeld (basisschooladvies - oriënteren - aanmelden - plaatsing eindtoets en kennismaking). Dit om duidelijk te maken welke acties ouders moeten
ondernemen. Zoals elk jaar hebben alle Amsterdamse VO-scholen een eigen pagina waarop
ze zich presenteren. Ook is er een schema met alle open dagen te vinden. Nieuw dit jaar is de
begrippenlijst achterin de gids. Dit is een soort naslagwerk voor ouders met allerlei
onderwerpen, veelal gevoed vanuit de vragen die vorig jaar veel gesteld zijn.
PO: Bericht vanuit Het ABC over de aanvullende toetsen
"De leerachterstandentoetsen zijn voor de meeste leerlingen achter de rug en de resultaten
stromen het ELKK binnen. Het ABC probeert de uitnodigingen voor een capaciteitentoets
voor alle leerlingen uiterlijk 4 november te hebben verzonden. De uitnodigingen worden per
e-mail én via het ELKK verstuurd dit jaar: houd de inbox dus in de gaten! Meer informatie
over LAT-/CAP-/SEMtoetsen is te vinden op: www.hetabc.nl/kernprocedure.
Heeft een leerling na augustus 2015 een capaciteitentoets gedaan? Dan kan deze toets in
overleg met de ouders gebruikt worden en is er geen ander onderzoek meer nodig. Neem
hierover contact op met Het ABC."

PO en VO: Nieuwe website Kernprocedure voor ouders en leerlingen
Om alle leerlingen en ouders zo goed mogelijk te informeren over de overstap, zal er een
nieuwe website worden gepubliceerd half november. Deze Amsterdamse website is een
digitaal verlengde van de Keuzegids. Hier worden bijvoorbeeld ook alle stappen die ouders en
leerlingen moeten nemen getoond. Daarnaast zijn hier antwoorden op veelgestelde vragen te
vinden en zal er informatie over de VO scholen getoond worden. Verder zullen de scholen
met de informatie uit de keuzegids op deze website staan vermeld en is er
achtergrondinformatie te vinden over de Kernprocedure. De contactinformatie van
bijvoorbeeld de servicedesk zal t.z.t. ook hier gepubliceerd worden. Wanneer deze website in
de spreekwoordelijke lucht is, ontvangt u een bericht.
PO: Presentatie PO voor ouders
Elk jaar wordt er een power point presentatie (ppt) beschikbaar gesteld. Deze ppt wordt door
de basisscholen gebruikt om ouders te informeren over de overstap. Een nieuw versie van
deze ppt zal naar verwachting aan het einde van deze week worden verstuurd via het BBO.
Deze zal dan ook in ELKK te vinden zijn. De basisscholen kunnen de informatie uit deze ppt
verwerken in de eigen materialen om ouders (en leerlingen) zo goed mogelijk te informeren.
Heeft u vragen over de overstap PO - VO?
Op de website van het OSVO staat een heel aantal veelgestelde vragen met antwoorden
genoteerd over de kernprocedure van vorig schooljaar. De komende maand zullen deze
worden herzien en opnieuw gepubliceerd (op de nieuwe website, zie kopje hierboven). 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 VO-school van plaatsing.

