In deze 4e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de voortgang lezen van de
Amsterdamse Kernprocedure overstap PO-VO 2019. De nieuwsbrief is bedoeld
voor medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met de
Kernprocedure.
Hallo PO en VO collega’s,
PO: Afgelopen week dinsdag 18 september heeft er een voorlichting voor het PO plaatsgevonden.
In de bijgaande linkjes in deze nieuwsbrief vindt u de PowerPoint van de sprekers
(Samenwerkingsverband VO Amsterdam Diemen over de overstap van leerlingen met een
ondersteuningsbehoefte, het ABC over het LAT/CAP traject, Het BBO over het tot stand komen van
het advies en de Onderwijsconsumentenorganisatie (OCO) over de voorlichting aan ouders).
PO: Het is belangrijk om alle leerlingen in te voeren in ELK. Doe dit uiterlijk 28 september. Bij alle
leerlingen die een verwacht uitstroomniveau praktijkonderwijs, vmbo-basis of vmbo kader hebben,
moeten de leerachterstanden (LAT) in kaart worden gebracht. Ook leerlingen met een pre-advies op
vmbo-t niveau kunnen meedoen met het LAT traject. Geef bij alle leerlingen die meedoen aan
in school zelf de LAT afneemt; let erop dat er adaptief getoetst wordt (maximaal 10 punten verschil).
Op de website van het ABC staat een duidelijk schema. Voor het in kaart brengen van de
leerachterstanden hoeft geen toestemming aan ouders te worden gevraagd; het betreft didactische
gegevens.
PO: Na het afnemen van de LAT volgt voor de meeste leerlingen het Capaciteitenonderzoek (CAP).
Voor het capaciteitenonderzoek moet wel toestemming aan ouders worden gevraagd. Als er twee
gezaghebbende ouders zijn, moeten deze het toestemmingsformulier allebei tekenen. Gezien de korte
tijd tussen het afnemen van de LAT en het afnemen van de CAP is het van belang om op tijd te
beginnen met het verzamelen van deze toestemmingsverklaringen.
PO: Mocht u voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte een specifieke VO school op het
oog hebben en heeft u vragen of zij de specifieke begeleiding zouden kunnen bieden: Benader de
zorgcoördinatoren van de desbetreffende scholen. Namen en telefoonnummers vindt u in de
Keuzegids en/of op de website van de school.
VO: Voor onze VO collega's: Wat de invoering van de schoolinformatie betreft van de papieren
Keuzegids 2019, verwachten wij deze week alle ontbrekende informatie. Dit wordt gedaan zoals vorig
jaar via de Amsterdamse website www.voschoolkeuze020.nl. Uiterlijk vrijdag 28 september 2018
moet de schoolinformatie zijn gecontroleerd, gewijzigd en definitief gemaakt. Als deze deadline niet
wordt gehaald, zal de schoolinformatie van 2018 gebruikt worden voor de nieuwe Keuzegids 2019.
Voor de herfstvakantie ontvangen de scholen de schoolpagina's ter controle.
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Vragen over ELK (inlezenpersoonsgegevens/zelfstandig invoeren LAT)
Kijk op handleiding.elkadam.nl of mail naar helpdesk@elkadam.nl of neem contact op met uw
Bestuursbeheerder.
Vragen over de uitvoering van de Kernprocedure LWOO/PRO
(scoren/invoeren LAT / afname CAP/ SEM door het ABC)
Kijk op www.hetabc.nl/kernprocedure of mail naar kernprocedure@hetabc.nl
Vragen over het VO-advies /OKI-DOC/passend onderwijs
Kijk op www.swvadam.nl of mail naar e.bouter@swvadam.nl
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