In deze 4e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de
voortgang lezen van de Amsterdamse Kernprocedure
overstap PO-VO 2018. Ook krijgt u meer informatie
over de bijeenkomsten die voor u georganiseerd
worden. Tijdens deze middagen in november worden
uw vragen over de vernieuwingen in de Kernprocedure
beantwoord. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met
de Kernprocedure.
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Kernprocedure 2018 definitief
De Kernprocedure 2018 is gepubliceerd en via deze link kunt u deze
vinden.
Wijzigingen in de Kernprocedure
Na de evaluatie van de Kernprocedure 2017, is in de Kernprocedure
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2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een korte beschrijving van
de belangrijkste wijzigingen is hieronder opgenomen, met een
verwijzing naar de pagina(‘s) in de Kernprocedure.
1. Plaatsingsgarantie
In de Centrale Loting & Matching worden leerlingen zo veel mogelijk
gelijktijdig en op VO-scholen van hoge voorkeur geplaatst. In dit
plaatsingssysteem hoeven leerlingen niet strategisch te kiezen, maar
maken ze een voorkeurslijst van VO-scholen waar ze daadwerkelijk
naar toe willen. Alle leerlingen met een lange voorkeurslijst worden
geplaatst op een school van hun voorkeurslijst. Zie pagina 20 voor
het aantal scholen op de voorkeurslijst per advies om deze
plaatsingsgarantie te krijgen.
Let op: Wanneer een leerling één VO-school meerdere keren op de
voorkeurslijst opneemt, telt dit als één schoolvoorkeur en zal de
voorkeurslijst langer moeten worden om de plaatsingsgarantie te
krijgen.
2. Opbouw reservelijst
Op de reservelijst staan alle leerlingen die, omwille van de capaciteit,
niet op een VO-school (of profielklas van een VO-school) geplaatst
konden worden. De reservelijsten worden zodanig opgebouwd dat
bovenaan allereerst de leerlingen staan die deze school (of profielklas
van een VO-school) als eerste voorkeur hadden opgegeven op hun
voorkeurslijst. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst waarvan
deze school (of profielklas van een VO-school) de eerst voorkeur was,
worden de leerlingen op volgorde van lotnummer gesorteerd.
Daarna de leerlingen op de reservelijst waarvoor de school (of
profielklas van een VO-school) de tweede voorkeur op hun
voorkeurslijst was, eveneens gesorteerd op lotnummer, enzovoort.
VO-scholen benaderen, bij het vrijkomen van plekken, opeenvolgend
de leerlingen op deze lijst. (zie ook pagina 25 en pagina 30)
3. Doorstroom vanuit groep 7 naar het VO
De basisschool neemt contact op met het SWV-VO voor advies over
de doorstroom van een leerling uit groep 7 naar het VO.
www.swvadam.nl
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4. Advies aan VO voor open dagen groep 7 in april-juni
Om de open dagen (open ochtend, middag, avond, lesjesmiddag enz)
in januari/februari enigszins te ontlasten is het advies aan de VOscholen om in de periode april-juni een bijeenkomst speciaal voor de
leerlingen van groep 7 te organiseren. De scholen kunnen hieraan
een eigen invulling geven en zullen dit op eigen wijze (bijvoorbeeld
via hun website) communiceren.
5. Beperking aantal profielklassen op de keuzelijst
Er zijn veel scholen die diverse profielklassen aanbieden zoals sport,
kunst, gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs. Deze
profielklassen worden over het algemeen niet meegenomen in de
Centrale Loting & Matching, staan dus niet op de keuzelijst van VOscholen en scholen regelen zelf de verdeling van de aangemelde
leerlingen over de verschillende profielklassen. Elke school kan ervoor
kiezen om maximaal één profielklas per basisschooladvies op te
nemen in de keuzelijst op het aanmeldformulier dat leerlingen krijgen
om zich aan te melden voor Amsterdamse VO-scholen.
6. Afvaardiging po, ouders en gemeente bij loting & matching
Het OSVO heeft besloten dat er voortaan een afvaardiging van
ouders, het primair onderwijs en de gemeente bij de proefmatching
aanwezig zal zijn, alsmede bij een informatiebijeenkomst vooraf, de
definitieve matching en de terugkoppeling van de notaris. Dit draagt
bij aan de transparantie van het proces en het vertrouwen in het
systeem.
Kernprocedure bijeenkomsten
De wijzigingen in de Kernprocedure en het nieuwe Elektronisch Loket
Kernprocedure (ELK) roepen wellicht vragen bij u op. Om deze te
beantwoorden en u te begeleiden bij de gehele organisatie rondom de
overstap, organiseren wij op 13 november (noord), 14 november
(centrum/zuid), 22 november (oost/zuid-oost) en 23 november
(west) bijeenkomsten over deze vernieuwingen en het nieuwe ELK.
Na een algemene start over de vernieuwingen omtrent de overstap,
kunt u kiezen welke workshops, presentaties of gesprekken u bij wilt
wonen. Zo stelt u uw eigen bijeenkomst samen en is deze maximaal
informatief voor u. Kunt u de bijeenkomst in uw eigen gewest niet
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bijwonen, dan bent u van harte welkom in een ander deel van
Amsterdam. Voor direct aanmelden klikt u hier. Meer informatie over
de bijeenkomst vindt u hier
Powerpoint ten behoeve informatieavond ouders
Ook ouders moeten juist geïnformeerd worden over de
Kernprocedure en de verschillende stappen omtrent de overstap van
PO naar VO. Om u te ondersteunen bij de voorlichting voor ouders, is
er een praktische Powerpoint-presentatie gemaakt, die u kan helpen
bij het informeren van ouders. De presentatie vindt u hier
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, de Kernprocedure 2018 en de presentatie te
gebruiken in de voorlichting voor ouders vindt u hier onder het
kopje 'algemene documenten'.
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 november worden bijgewerkt
naar de overstap in 2018, nu het tijdpad en de Kernprocedure
definitief zijn.
Vragen over ondersteunings- en/of 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.
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