In deze vijfde 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:
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Keuzegidsen zijn verstuurd
De Keuzegids 2018 wordt deze week afgeleverd! Voor alle leerlingen die
tijding in ELK zijn gezet, ontvangen de basisscholen deze week de
keuzegids met een geheel nieuwe vormgeving. Ook VO-scholen en besturen ontvangen de keuzegids. Let er op dat bij grotere aantallen, de
gidsen in meerdere dozen zijn verpakt. Ook kan het zijn dat de gidsen niet
allemaal op dezelfde dag bij u geleverd worden.
De Keuzegids 2018 bevat veel informatie over de overstap van PO naar
VO, de verschillende schoolsoorten en de basis- en extra ondersteuning.
Ook heeft iedere VO-school in Amsterdam een eigen pagina in de gids,
met allerlei nuttige informatie over de school. Daarmee is de Keuzegids
een heel handig hulpmiddel voor ouders en leerlingen bij het kiezen van
een VO-school en het opstellen van de voorkeurslijst. Per klas zijn er ook
een aantal extra gidsen bijgevoegd voor leerkrachten en de IB’er.
Er is een melding binnengekomen van een basisschool dat er enkele
pagina’s in de gids ontbraken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit om een
enkel geval. Omdat de drukker niet kan vertellen welk aantal gidsen deze
druk-/bindfout bevat, wordt u gevraagd de ontvangen gidsen te
controleren (zijn pagina 1 t/m 152 aanwezig?).

1/3

Mocht u onverhoopt incomplete gidsen hebben ontvangen? Laat dit zo snel
mogelijk weten via helpdesk@elkadam.nl. U zult dan volgende week
nieuwe gidsen ontvangen.
Vacatures team Kernprocedure en ELK
Het team van de Kernprocedure en ELK, onderdeel van het
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, is op zoek naar
versterking. Met ingang van januari 2018 worden een nieuwe functioneel
beheerder en een hulp- en servicesdeskmedewerker toegevoegd aan het
team, beide voor 0,6 - 0.8 fte. Via deze link kunt u de vacature voor
functioneel beheerder bekijken, en via deze link de vacature voor hulp- en
servicedeskmedewerker. Solliciteren kan tot 4 december a.s..
Uitnodiging: getuigen Centrale Loting & Matching
Om bij te dragen aan de transparantie van het proces Centrale Loting &
Matching en het vertrouwen in het systeem te bevorderen, nodigt het
OSVO zes extra getuigen uit die aanwezig zullen zijn bij zowel de proefals de definitieve matchingsmomenten, met voorafgaand een
informatiebijeenkomst en een afsluitende bijeenkomst met de
terugkoppeling van de notaris. De getuigen zullen bestaan uit twee
personen werkzaam in het basisonderwijs (bijv. een basisschoolleerkracht
of IB’er), twee afgevaardigden vanuit de gemeente Amsterdam en twee
ouders van leerlingen die deze procedure reeds hebben doorlopen. Deze
afvaardiging van ouders zal via de GMR’s van de VO-besturen worden
geworven, hierover zal een apart bericht naar alle VO-besturen verstuurd
worden. Dit bericht heeft als doel twee professionals uit het
basisonderwijs te werven. Van belang is dat zij:




geen persoonlijk belang hebben wat betreft de Centrale Loting &
Matching (bijv. eigen kind(eren) in groep 8)
kennis hebben van de Amsterdamse Kernprocedure en specifiek de
Centrale Loting & Matching
beschikbaar zijn op de volgende momenten: woensdag 7 maart
15:00 – 16:30 uur, woensdag 21 maart 15:00 - 16:30 uur, dinsdag
3 april 15:00 - 17:00 uur, woensdag 11 april 15:00 - 16:30 uur en
een nog nader te plannen afrondende bijeenkomst.

Iedereen die interesse heeft, wordt uitgenodigd om uiterlijk vrijdag 8
december te e-mailen naar liekekwantes@elkadam.nl met een korte
motivatie, een bevestiging van de beschikbaarheid en contactgegevens.
Informatiebijeenkomst Kernprocedure & ELK
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, wordt er op 22 november (oost/zuid-oost) en 23 november
(west) bijeenkomsten georganiseerd over deze vernieuwingen en het
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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
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

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.
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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