In deze 11e 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:
 PO en VO: Voortgang aanmeldingen centrale loting en matching
 VO: Aanmeldingsoverzicht en mogelijke aanpassing capaciteit
PO en VO: Voortgang aanmeldingen Centrale Loting & Matching
Er zijn op dit moment 5400 aanmeldingen bij VO-scholen verwerkt en dus in ELK
geregistreerd voor de Centrale Loting & Matching. In ELK kunnen de basisscholen zien of de
leerlingen zijn aangemeld (in de leerlinglijst). Wanneer een leerling nog niet is aangemeld
door ouder(s)/verzorger(s), het vriendelijke verzoek aan de basisscholen om hen er dan
vooral op te wijzen dat dit vandaag, morgen en vrijdag alleen nog kan. Het is in het belang
van de leerlingen dat de ouder(s)/verzorger(s) hen aanmelden. Wanneer een leerling niet
wordt aangemeld deze week, kan dit pas weer eind mei 2018 in de heroverwegingsfase op
de scholen die dan nog plek beschikbaar hebben.
VO: Aanmeldingsoverzicht en mogelijke aanpassing capaciteit - uiterlijk vrijdag 16 maart
Elke VO-school kan een actueel overzicht krijgen van het aantal leerlingen dat is aangemeld
per capaciteitsgroep, per basisschooladvies. Ook hoe vaak de capaciteitsgroepen lager dan
de eerste voorkeur zijn opgenomen op de voorkeurslijsten van leerlingen. Ga daarvoor
‘Overzichten’ (bovenin het scherm) en kies voor “VO - Aanmelding Loting & Matching”. Dit
overzicht is te raadplegen ten behoeve van de capaciteitsopgave.
Mocht een VO-school het aantal beschikbare plekken willen aanpassen van een
capaciteitsgroep, dan kan dat tot uiterlijk vrijdag 16 maart a.s.. De getallen die na 16 maart in
ELK staan, worden meegenomen in de proefmatching. Raadpleeg vooral de instructie over
de capaciteitsopgave die te vinden is op handleiding.elkadam.nl.
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
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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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