In deze oktober nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u over 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.
De onderwerpen van deze nieuwsbrief:
·
PO en VO: Tijdpad Kernprocedure 2019
·
PO en VO: Actiepunten uit het tijdpad voor deze en komende maand
·
PO: Staan alle overstapleerlingen in ELK?
·
PO: Staan alle voorlopige adviezen in ELK?
·
PO: Handleidingen ELK
·
PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?
PO en VO: Tijdpad Kernprocedure 2019
Het tijdpad overstap PO/VO 2019 vindt u via deze link. Er is een presentatie in
Powerpoint beschikbaar gesteld voor het basisonderwijs om ouders te kunnen
informeren over de procedure overstap PO naar VO. Deze presentatie zal aangepast
worden naar de lay-out van de vernieuwde website die in november 2018 de oude
zal gaan vervangen.
PO en VO: Actiepunten uit het tijdpad 2019 voor deze en komende maand:
Data warme overdracht terugkoppeling overgestapte leerlingen:
Do 22 nov
Oost
Woe 14 nov Centrum/zuid
Woe 21 nov Noord
Vanaf 8 oktober t/m 8 februari kan er aangemeld worden voor de VSO/Kopklas. Voor
de Kopklas kunt u leerlingen aanmelden door contact op te nemen met Mevrouw M.
Keuning, info@kopklasamsterdam.nl
Op handleiding.elkadam.nl staat een nieuwe handreiking, gemaakt op initiatief van
de Kopklas, waarin de handelingen worden uitgelegd om de overstap van een
leerling naar de Kopklas zo soepel mogelijk te laten verlopen. Herken je in jouw
klas/school een leerling die mogelijk in aanmerking komt? Ga dan zo snel mogelijk
het gesprek aan met deze leerling en ouders.
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Voor leerlingen met een VSO advies moet een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) bij
het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen worden aangevraagd. Indien
een aanvraag volledig is ingediend bij de Front Office, is de maximale doorlooptijd
tien weken. We raden u aan om bij alle leerlingen met een VSO advies direct de
aanvraag te doen, zodat leerlingen ruim voor de zomervakantie weten waar ze
kunnen starten volgend schooljaar. Als het ABC uw LAT toetsen nakijkt, moeten
deze uiterlijk 5 oktober per post naar het ABC zijn verstuurd. Als u zelf uw LAT
toetsen nakijkt, dienen 26 oktober alle LAT-resultaten in ELK staan. Als u alle LAT
resultaten hebt ingevoerd, stuurt u een e-mail aan atlas-secretariaat@hetabc.nl
PO: Staan alle overstapleerlingen in ELK?
Vanaf september is ELK beschikbaar gemaakt voor het basisonderwijs. Vervolgens
zijn er veel gebruikers aan de slag gegaan om de overstapleerlingen via OSO in ELK
te registreren. Op dit moment staan er 8470 leerlingen in ELK!
De scholen die nog geen overstapleerlingen of nog niet alle overstapleerlingen in
ELK hebben opgenomen hebben we op 1 oktober een herinnering gemaild. Zij
worden met klem verzocht zo snel mogelijk deze leerlingen in ELK te registreren. De
kans is namelijk groot dat er anders onvoldoende Amsterdamse Keuzegidsen 2019
voor de overstapleerlingen worden geleverd (er komt geen tweede oplage en dus
geen nalevering).
PO: Staan alle voorlopige adviezen in ELK?
Van de 8470 leerlingen die nu in ELK staan geregistreerd, is van ruim 6750
leerlingen een voorlopig advies opgenomen, dat is bijna 80%. Het vriendelijke
verzoek om deze ontbrekende adviezen (groep 7) alsnog in ELK op te nemen. U
kunt dit gemakkelijk voor alle leerlingen tegelijkertijd doen door op de menu-knop
‘Leerlingen’ te klikken en vervolgens op ‘Invoeren schooladvies’. Dan vindt u een lijst
met al uw leerlingen die in ELK staan en kunt u bij hen een voorlopig advies noteren.
PO: Handleidingen ELK
Op de pagina handleiding.elkadam.nl zijn relevante handleidingen voor het werken
met ELK en documenten over de Kernprocedure te vinden.
PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?
Het tijdpad vindt u hier. De Kernprocedure en de presentatie die u gebruiken kunt in
de voorlichting voor ouders zal spoedig aangepast en gebruikt kunnen worden.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staan veelgestelde vragen en antwoorden over de
kernprocedure. Deze wordt midden oktober verder bijgewerkt naar de overstap in
2019.
·
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de VO-school
van voorkeur.
·
Voor vragen over ELK kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder LAS/ELK.
Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u op deze pagina.
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Vragen over ELK (inlezen persoonsgegevens/zelfstandig invoeren
LAT/gebruikersvragen), kijk op handleiding.elkadam.nl of mail
naar helpdesk@elkadam.nl of neem contact op met uw bestuursbeheerder.
Heeft u een (inhoudelijke) vraag over toetsing, dan kunt u deze stellen aan het
ABC, kijk op www.hetabc.nl/kernprocedure of ail naar kernprocedure@hetabc.nl
Tip: Het OKIdoc wordt bij veel leerlingen, met name door de LAT-gegevens,
een rijk gevuld document. Dit pdf-bestand kunt u omwille van uw eigen inzicht
altijd raadplegen.
Vragen over het VO-advies /passend onderwijs:
kijk op www.swvadam.nl of mail naar e.bouter@swvadam.nl
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.
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