5

e

Nieuwsbrief Kernprocedure

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.
De huidige MEPS-beheerders in het voortgezet onderwijs zijn toegevoegd aan het adresbestand van
deze nieuwsbrief. Wenst u deze nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u dit aangeven door te reageren
op deze email.
PO: Inlog MEPS gerealiseerd - Op 30 januari.
VO: Controle keuzelijsten van VO-scholen door VO-besturen - Uiterlijk vrijdag 3 februari.
PO en VO: Aanmelden tussenvoorzieningen, VSO, ISK, kopklas en PrO - Tot uiterlijk 10 februari.
PO: Vrijgeven oki-doc’s leerlingen tussenvoorzieningen, VSO, ISK, kopklas en PrO - Uiterlijk 7 februari.
PO: Registreren alle basisschooladviezen in ELKK - Uiterlijk 7 februari.
PO: Controle leerlinginformatie in MEPS - Vanaf 9 februari tot 13 februari.
PO: Voorselectie vakscholen - Uiterlijk 3 maart.
PO en VO: Animatie centrale loting & matching
VO: Schoolvideo’s op OCO
Vragen over de overstap PO - VO?
PO: Inlog MEPS gerealiseerd - Op 30 januari.
Gisteren is naar elke basisschool die in ELKK staat geregistreerd een email verzonden met daarin een
link om MEPS 2017 te activeren en een nieuw wachtwoord in te voeren. MEPS is het Matchings- en
PlaatsingsSysteem waarin alle aanmeldingen van de leerlingen worden geregistreerd door de VOscholen waarmee de centrale loting & matching wordt uitgevoerd. Basisscholen die leerlingen naar het
Amsterdamse reguliere voortgezet onderwijs gaan begeleiden, hebben MEPS nodig om het juiste
aanmeldformulier met keuzelijst van Amsterdamse VO-scholen te kunnen downloaden en uitreiken aan
ouders en leerling. Is de e-mail om het account te activeren niet ontvangen, vraag dan eerst binnen u
organisatie of iemand anders deze heeft ontvangen. Echt niet ontvangen, neem dan contact op
met support@mepsosvo.nl om ervoor te zorgen dat de school wel toegang krijgt tot MEPS. Vermeld dan
uw naam, de schoolnaam en het (directie/ ib-er) e-mailadres wat gebruikt zal gaan worden.
VO: Controle keuzelijsten van VO-scholen door VO-besturen - Uiterlijk vrijdag 3 februari.
Op dit moment wordt de laatste controle op de keuzelijsten van VO-scholen gedaan door de VOschoolbesturen. Er is een keuzelijst voor elk basisschooladvies (met en zonder lwoo), twaalf in totaal.
Van de keuzelijsten maakt een leerling een voorkeurslijst door de schoolkeuzes een cijfer te geven.
De meest favoriete school krijgt het cijfer 1, die tweede keuze het cijfer 2 enzovoort. Uiterlijk vrijdag
3 februari kunnen wijzingen op de keuzelijsten worden doorgegeven via support@mepsosvo.nl
Op donderdag 9 februari worden de keuzelijsten van VO-scholen op de aanmeldformulieren
gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor de basisscholen.
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PO en VO: Aanmelden tussenvoorzieningen, VSO, ISK, kopklas en PrO - Tot uiterlijk 10 februari.
Leerlingen die het basisschooladvies kopklas of praktijkonderwijs hebben gekregen of leerlingen die in
verband met hun ondersteuningsbehoefte waarschijnlijk naar een internationale schakelklas,
tussenvoorziening of naar het voortgezet speciaal onderwijs gaan, melden zich uiterlijk 10 februari 2017
aan. Een aanmeldformulier voor hen is te vinden in ELKK.
PO: Vrijgeven oki-doc’s leerlingen tussenvoorzieningen, VSO, ISK, kopklas en PrO - Uiterlijk
7 februari. Aansluitend aan de aanmelding gaan de scholen beoordelen of ze de leerlingen kunnen
plaatsen/ hen de benodigde ondersteuning kunnen bieden. Hiervoor is het van belang dat het oki-doc
beschikbaar is van deze leerlingen. Uiterlijk 7 februari moeten deze oki-doc’s zijn vrijgegeven.
PO: Registreren alle basisschooladviezen in ELKK - Uiterlijk 7 februari.
Volgende week dinsdag 7 februari is de deadline om de basisschooladviezen in ELKK te registreren van
alle overstapleerlingen. Het is van belang dit op tijd te doen! De dag erna worden alle leerlingen met hun
basisschooladvies vanuit ELKK exporteert en in MEPS gezet.
PO: Controle leerlinginformatie in MEPS - Vanaf 9 februari tot 13 februari.
Op donderdag 9 februari zijn alle overstapleerlingen met het (Amsterdamse) basisschooladvies zichtbaar
in MEPS en kunt u een aanmeldformulier met keuzelijst van VO-scholen downloaden. Van 9 februari tot
13 februari controleert u in MEPS of u alle leerlingen vindt met het juiste basisschooladvies. Correcties
verwerkt u uiterlijk maandag 13 februari in ELKK. In MEPS kunt u niets wijzigen. Vanaf woensdag 15
februari zijn alle correcties automatisch in MEPS verwerkt (mits op tijd in ELKK gecorrigeerd) en kunnen
de persoonlijke aanmeldformulieren worden uitgedeeld aan de leerlingen.
PO: Voorselectie vakscholen - Uiterlijk 3 maart.
De vakscholen zijn de culinaire vakschool het Hubertus & Berkhoff, het Mediacollege Amsterdam en
IVKO Kunstschool. Als een leerling een vakschool op zijn/haar voorkeurslijst wilt zetten, moet een
voorselectie met goed gevolg zijn doorlopen. Pas dan wordt de vakschool getoond als keuzemogelijkheid
in het persoonlijke aanmeldformulier met schoolkeuzes en kan de vakschool bij aanmelding als voorkeur
worden geregistreerd. Ook als een leerling de vakschool als tweede, derde of lagere voorkeur wil
opnemen, moet een positieve voorselectie zijn gedaan. Uiterlijk 3 maart heeft de voorselectie
plaatsgevonden. Zie voor meer informatie over de voorselectie (intakes) de websites van de betreffende
vakscholen.
PO en VO: Animatie centrale loting & matching
Op de website www.VOschoolkeuze020.nl staat een animatie die uitlegt hoe de centrale loting &
matching werkt (bij de stap ‘plaatsing’). Deze kan gebruikt worden in de voorlichting aan ouders en
leerlingen, bijvoorbeeld door deze in de klas of tijdens de open dag te tonen of door ouders en leerlingen
hierop te attenderen. Hier kunt u de video direct vinden en deze mag uiteraard ook gedeeld worden via
sociale media: https://youtu.be/NrOz7UUYm1U
VO: Schoolvideo’s op OCO
De Amsterdamse Onderwijs Consument heeft van veel scholen video’s verzameld (zie de link hieronder).
Als u geen video heeft in uw schoolprofiel en deze wel graag zou toevoegen aan het overzicht, of als u
een andere video zou willen tonen, kunt u hen een email sturen met de link naar de (juiste)
video: info@onderwijsconsument.nl.
http://www.onderwijsconsument.nl/scholenoverzicht/vo/#naam=&type=vo&denominatie=&stadsdeel=&ins
pectie=&compare=video&soort_onderwijs=&profiel=&
Vragen over de overstap PO - VO?
Bekijk vooral de Kernprocedure en het tijdpad van de Kernprocedure. Op de Amsterdamse website
voor leerlingen en ouders www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde vragen met
antwoorden genoteerd over de kernprocedure van dit 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 VO-school
van voorkeur. Ook OCO (de Amsterdamse onderwijs consument) kan vragen van ouders beantwoorden.
Vragen over ELKK, dan kunt u terecht bij de ELKK helpdesk van de gemeente Amsterdam.
elkk-helpdesk@amsterdam.nl of 020 251 8008
Vragen over MEPS, dan kunt u deze sturen naar support@mepsosvo.nl of 085 733 14 33 (beperkt
telefonisch bereikbaar op dit moment nog).
Wenst u deze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, kunt u dit in een reactie op deze email aangeven.
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