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.
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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.

In deze 12e 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: E-mails ouders verzonden met een unieke link.
• PO en VO: Servicedesk Centrale Loting & Matching Amsterdam geopend voor
ouders.
• PO en VO: Belangrijke momenten en datums rondom de publicatie Centrale Loting &
Matching
• PO en VO: De afrondingsfase voor niet-geplaatste leerlingen.
• PO en VO: Wat te doen als de school van plaatsing niet naar tevredenheid is?
• Vragen over de overstap PO - VO?

PO en VO: E-mails ouders verzonden met een unieke link.
Vanmorgen, dinsdag 3 april, is naar alle ouders van de leerlingen die deelnemen aan de
Centrale Loting & Matching een e-mail verzonden. In deze e-mail stond een unieke link naar
het persoonlijke ouderportaal. Op dit moment is er nog weinig te zien in het ouderportaal; de
voorkeurslijst zoals ouders die ingeleverd hebben en de contactgegevens voor de speciale
en tijdelijke Servicedesk. Komende donderdag om 15:30 uur zullen ouders via deze link de
uitslag van de Centrale Loting & Matching voor hun kind kunnen inzien.
Per abuis was in de e-mail waarmee ouders de link tot het ouderportaal hebben ontvangen,
een verkeerde dag vermeld. Dit is uiteraard donderdag 5 april.
Met de ouder(s)/verzorger(s) waarbij de e-mail niet afgeleverd kon worden, wordt
geprobeerd contact op te nemen om hen alsnog toegang tot het ouderportaal te geven voor
donderdag.
PO en VO: Servicedesk van de Centrale Loting & Matching geopend voor ouders.
Vanaf dinsdag 3 april tot vrijdag 20 april is de Servicedesk telefonisch en per e-mail te
bereiken voor ouders. Alle ouders van de leerlingen die deel zullen nemen aan de Centrale
Loting & Matching worden hiervan op de hoogte gebracht via de e-mail die zij ontvangen op
3 april. De Servicedesk zal extra medewerkers inzetten om ouders te woord te staan na de
publicatie van de uitslag. De openingstijden van de Servicedesk worden tijdelijk uitgebreid.
Uiteraard kan de wachttijd voor ouders nog steeds oplopen vlak na publicatie. Wij hopen dit
zoveel mogelijk te beperken en ouders ook de mogelijkheid te bieden om teruggebeld te
worden. Deze Servicedesk is niet bedoeld voor medewerkers van scholen.
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PO en VO: Belangrijke momenten en datums rondom de publicatie Centrale Loting &
Matching
• Donderdag 5 april 14:30 uur
VO kan onder embargo in ELK de lijst downloaden met bij hen geplaatste leerlingen
en verstuurt de welkomstbrieven deze donderdag. Formats van de welkomstbrieven
zijn op handleiding.elkadam.nl te vinden.
• Donderdag 5 april 15:00 uur
Er wordt contact gezocht met de ouders van de leerlingen die in de Centrale Loting &
Matching niet zijn geplaatst met deze spijtige mededeling en het aanbod hen te
ondersteunen richting de afrondingsfase. Zie voor meer informatie over de
afrondingsfase hieronder ‘De afrondingsfase voor niet-geplaatste leerlingen of
leerlingen die van gedachte zijn gewisseld’.
• Donderdag 5 april 15:30 uur
De basisscholen kunnen in ELK de plaatsing van de leerling(-en) bekijken, de ouders
via het ouderportaal. Vanaf dat moment zijn er op www.voschoolkeuze020.nl nieuwe
keuzelijsten te vinden met scholen die beschikbare plekken hebben. Zoek hiervoor in
de veelgestelde vragen naar ‘keuzelijst afrondingsfase’. Ook in ELK zijn voor de
leerlingen nieuwe aanmeldformulieren met keuzelijsten van VO-scholen te
downloaden. Ouders vinden in het ouderportaal ook een link naar een website waar
ze kunnen zien welke scholen er voor de afrondingsfase plek beschikbaar hebben.
• Vrijdag 6 april
De Servicedesk neemt (opnieuw) contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de
niet-geplaatste leerlingen. Dit om hen te begeleiden bij de te nemen stappen om op
donderdag 12 april een plaatsingsaanbod te kunnen krijgen voor hun kind.
• Vrijdag 6 - dinsdag 10 april
Leerlingen die niet naar tevredenheid zijn geplaatst en liever naar een school willen
die nog plek beschikbaar hebben, moeten worden teruggetrokken bij de school van
plaatsing door de ouder(s)/verzorger(s). Pas dan kan de leerling zich opnieuw
aanmelden met een nieuwe voorkeurslijst.
• Vrijdag 6 / maandag 9 april
VO-scholen die beschikbare plekken hebben, houden rekening met
ouder(s)/verzorger(s) die voor de afrondingsfase informatie over hun school willen
inwinnen. Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de scholen om hiernaar te
informeren of afspraken te maken.
• Maandag 9 / dinsdag 10 april
Niet-geplaatste leerlingen of leerlingen die van gedachte zijn gewisseld melden zich
aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur.
• Woensdag 11 april
De Centrale Loting & Matching voor de afrondingsfase vindt plaats onder toezicht van
de notaris, de publicatie volgt een dag later.
• Donderdag 12 april 14:30 uur
VO kan onder embargo in ELK de lijst downloaden met bij hen geplaatste leerlingen
en verstuurt de welkomstbrieven deze donderdag.
• Donderdag 12 april 15:00 uur
Er wordt contact gezocht met de ouders van de leerlingen die in de Centrale Loting &
Matching niet zijn geplaatst met deze spijtige mededeling en het aanbod hen te
ondersteunen richting een plaatsingsaanbod.
• Donderdag 12 april 15:30 uur
Ouders en basisonderwijs kunnen in ELK/het ouderportaal de plaatsing van de
leerling(-en) bekijken.
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Maandag 16 april
De reservelijst treedt in werking. Meer informatie over de werking van de
reservelijsten vindt u op www.voschoolkeuze020.nl bij veelgestelde vragen.

PO en VO: De afrondingsfase voor niet-geplaatste leerlingen
Deze fase is specifiek bedoeld voor leerlingen die op 5 april geen plaatsingsaanbod gedaan
kon worden. Zij hebben niet voldoende vo-scholen op hun voorkeurslijst genoteerd voor de
plaatsingsgarantie en hebben in de Centrale Loting & Matching een (slecht) lotnummer
gehad waardoor het niet mogelijk was hen op een school van voorkeur te plaatsen.
Leerlingen die niet deel hebben genomen aan de eerdere Centrale Loting & Matching,
kunnen zich eind mei aanmelden bij een Amsterdamse VO-school (zie tijdpad KP1).
Om te zorgen dat de niet-geplaatste leerlingen een plek op een Amsterdamse VO-school
aangeboden kunnen krijgen, wordt door de Amsterdamse VO-scholen gebruik gemaakt van
een nieuwe ronde van de Centrale Loting & Matching. Deze ronde noemen we de
afrondingsfase. Hieronder staan de stappen genoteerd die moeten worden genomen.
1. Oriënteren: In ELK kunt u vanaf donderdag 5 april 15:30 uur een nieuw
aanmeldformulier met keuzelijsten met VO-scholen die nog plekken beschikbaar
hebben, vinden voor de leerling die niet geplaatst kon worden of van gedachte is
gewisseld. Dit is niet noodzakelijk om te hebben, een leerling kan ook zonder het
formulier worden aangemeld. Ouders kunnen ook blanco keuzelijsten vinden op het
ouderportaal. Ouder(s)/verzorgers(s) oriënteren zich op deze scholen om opnieuw tot
een voorkeurslijst te komen. Willen zij een VO-school die nog plekken beschikbaar
heeft (nogmaals) bezoeken, dan kunnen zij contact opnemen met de VO-school en
naar de mogelijkheden vragen.
2. Nieuwe voorkeurslijst maken: Opnieuw wordt een voorkeurslijst gemaakt uit de
beschikbare keuzes. Het advies is om deze lijst zo lang mogelijk te maken!
3. Aanmelden: Op maandag 9 april of dinsdag 10 april moet de leerling aangemeld
worden bij de school van nieuwe eerste voorkeur. De nieuwe voorkeurslijst, het (ELK)leerlingnummer en het burgerservicenummer van de leerling moet minimaal mee
worden gebracht.
4. Uitslag Centrale Loting & Matching afrondingsfase: Op donderdag 12 april om
15:30 uur zal de uitslag van de tweede ronde van de Centrale Loting & Matching
gepubliceerd worden in het ouderportaal. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de link
gebruiken die zij eerder hebben ontvangen en de basisschool kan het in ELK vinden.
PO: Wat te doen als de school van plaatsing niet naar tevredenheid is?
Wanneer een ouder niet tevreden is met de plek die voor de leerling is gereserveerd, zal de
ouder enkele stappen moeten ondernemen om de leerling op een andere school geplaatst te
krijgen. Hierbij moet ouder zich wel realiseren dat het nooit een plek hoger op de
oorspronkelijke voorkeurslijst op zal leveren. Ouders melden zich bij de school van plaatsing
om de leerling terug te trekken. Het is noodzakelijk dit te doen.
De VO-school van plaatsing zal in ELK de leerling terugtrekken en de ouders tekenen een
formulier ter bevestiging van hun keuze om af te zien van deze plaats. Pas dan kan een
leerling op een nieuwe school aangemeld kan worden met een nieuwe voorkeurslijst.
Vervolgens onderneemt de ouder dezelfde stappen als ‘niet-geplaatste leerlingen' zoals
hierboven beschreven.
Als een ouder/leerling of medewerker van een PO- of VO-school meent dat er gehandeld
wordt in strijd met de Kernprocedure, met als gevolg een onrechtvaardige benadeling van
een leerling, dan kan dit in een vorm van een klacht of bezwaar gemeld worden via de
klachten- of bezwarenregeling van de VO-school van eerste voorkeur of diens bestuur. Voor
hulp en advies bij een dergelijke procedure, kunnen ouders terecht bij OCO (de
Amsterdamse onderwijs consument) www.onderwijsconsument.nl .
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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. Tussen 3 en 20 april kunnen zij bellen of mailen naar de Servicedesk van
de Centrale Loting & Matching (020 811 99 44 of Servicedesk.ouders@elkadam.nl).
Na 20 april is de Servicedesk alleen per e-mail bereikbaar.
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.

In deze 13e 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: Een warm welkom op de school van plaatsing
• PO en VO: Deze week afrondingsfase
• PO en VO: Start behandelfase - vanaf maandag 16 april
• PO en VO: Warme overdracht - uiterlijk 26 april aan-/uitvinken
• VO: Bezwaren/klachten melden bij OSVO
• PO en VO: Aanmelden van leerlingen - op 28 en 29 mei
• VO: Capaciteitsopgave - uiterlijk 20 april
• Vragen over de overstap PO - VO?

PO en VO: Een warm welkom op de school van plaatsing
De resultaten van de Centrale Loting & Matching 2018 vindt u hier. U kunt lezen dat 87% van
de leerlingen van de school van eerste voorkeur een plaatsingsaanbod heeft ontvangen. Dit
betekent helaas voor 13% van de leerlingen dat het een school van lager voorkeur is
geworden. En aan zes leerlingen is het niet mogelijk geweest een aanbod te doen in verband
met hun slechte lotnummer in combinatie met hun korte voorkeurslijst.
Ouders die naar de Servicedesk belden/mailden over de teleurstellende uitslag voor hen, is
geadviseerd om nader kennis te maken met de school van plaatsing, contact op te nemen
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met deze scholen en een afspraak te plannen. Wij weten dat de VO-scholen deze leerlingen
en hun ouders een warm welkom geven en al hun vragen over de school zullen
beantwoorden. Ook basisscholen kunnen leerlingen en ouders met vragen over de school
van plaatsing attenderen op deze mogelijkheid.
PO en VO: Deze week afrondingsfase
Bekijk deze webpagina met informatie voor leerlingen en ouders over de afrondingsfase.
Hierop staan de te nemen stappen om komende donderdag een plaatsingsaanbod te krijgen.
Hieronder (nogmaals) een opsomming met belangrijke momenten de komende dagen:
• Vandaag, maandag 9 april
VO-scholen die beschikbare plekken hebben, houden rekening met
ouder(s)/verzorger(s) die voor de afrondingsfase informatie over hun school willen
inwinnen. Ouder(s)/verzorger(s) nemen contact op met de scholen om hiernaar te
informeren of afspraken te maken.
• Maandag 9 / dinsdag 10 april
Niet-geplaatste leerlingen of leerlingen die van gedachte zijn gewisseld melden zich
aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur.
• Woensdag 11 april
De Centrale Loting & Matching voor de afrondingsfase vindt plaats onder toezicht van
de notaris, de publicatie volgt een dag later.
• Donderdag 12 april 14:30 uur
VO kan onder embargo in ELK de lijst downloaden met bij hen geplaatste leerlingen
en verstuurt de welkomstbrieven deze donderdag.
• Donderdag 12 april 15:00 uur
Er wordt contact gezocht met de ouders van de leerlingen die in de Centrale Loting &
Matching niet zijn geplaatst met deze spijtige mededeling en het aanbod hen te
ondersteunen richting een plaatsingsaanbod.
• Donderdag 12 april 15:30 uur
Ouders en basisonderwijs kunnen in het ouderportaal/ELK de plaatsing van de
leerling(-en) bekijken.
PO en VO: Start behandelfase - vanaf maandag 16 april
Na de fase van Centraal Loten & Matchen, start de behandelfase volgende week. Het PO
/SBO/ SO heeft een advies op niveau, en indien aanwezig ook op ondersteuningsbehoefte,
gegeven. In deze fase zullen de VO-scholen de ondersteuningsbehoefte van de geplaatste
leerlingen in kaart brengen. Dit met als belangrijkste doel om de leerlingen passend
onderwijs te kunnen bieden op hun nieuwe school. Om de ondersteuningsbehoefte van een
leerling goed in kaart te brengen, gaan in veel gevallen de VO-scholen hierover in gesprek
met de basisschool, de ouders en eventueel de leerling zelf. De VO-school geeft aan welke
ondersteuning wel of niet geboden kan worden. Als de VO-school van plaatsing niet in de
ondersteuningsbehoefte kan voorzien, begeleidt deze VO-school de leerling zorgvuldig door
naar een school met een passende en beschikbare plek voor de specifieke leerling.
Vanaf de publicatie van de afrondingsfase zijn de VO-scholen van plaatsing verantwoordelijk
voor de daadwerkelijke plaatsing van de leerling (zorgplicht). Ofwel, zij zorgt ervoor dat deze
leerling een voor hem of haar geschikte plaats krijgt aangeboden op deze VO-school of een
andere VO-school. In ELK kunnen VO-scholen een leerling ‘doorbegeleiden’ naar een
specifieke VO-school. Denk eraan dat met name ouders hiermee eens zijn voordat u deze
handeling uitvoert. De school waar naartoe wordt doorbegeleid kan deze leerling dan naar
zich toe trekken. Zie handleiding.elkadam.nl voor meer informatie of vraag uw gele poppetje.
PO en VO: Warme overdracht - uiterlijk 26 april aan-/uitvinken
De gemeente en het samenwerkingsverband VO faciliteren dit jaar weer de
tafeltjesmiddagen, ter ondersteuning als mogelijkheid voor de warme overdracht van
leerlingen uit het PO naar het VO. Het aanmelden van de leerlingen die de scholen willen
bespreken (de zgn. warme overdracht) gaat door de PO- en VO-scholen in ELK. Wilt u de
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leerlingen uiterlijk 26 april aan-/uitvinken in ELK? In de meivakantie wordt er een export van
deze data gemaakt en gaan de verschillende regio’s aan de slag om deze middagen te

organiseren. Bij de organisatie zal het PO leidend zijn in de regio. Dit betekent dat VOscholen bij meerdere regio’s zullen worden uitgenodigd. Zie het tijdpad KP1 voor de
verschillende datums.
VO: Bezwaren/klachten melden bij OSVO
Het verzoek aan alle VO-scholen en VO-besturen om bezwaren/klachten te melden bij
OSVO. Zoals in oktober jl in OSVO is besloten, is er secretarieel juridische ondersteuning
beschikbaar als een school/bestuur daar behoefte aan heeft bij het behandelen van een
klacht/bezwaar. Mailen kan naar povo@verenigingosvo.nl .
PO en VO: Aanmelden van leerlingen - op 28 en 29 mei
Op dit moment is het niet toegestaan om leerlingen aan te melden, met uitzondering van
leerlingen die door de VO-school van plaatsing worden door begeleid naar een meer
passende school. Nadat half mei de uitslag van de eindtoets bekend is en
basisschooladviezen kunnen worden heroverwogen, is er een nieuwe kleine aanmeldronde
op 28 en 29 mei. Zie ook de Kernprocedure en het tijdpad.
VO: Capaciteitsopgave - uiterlijk 20 april
Ten behoeve van de aanmeldingen eind mei, zal er half mei voor elk basisschooladvies
opnieuw een lijst worden opgesteld met scholen (en evt. profielklassen) die beschikbare
plekken hebben. In ELK kunnen VO-scholen hun beschikbare capaciteit live inzien en,
zonder tegenbericht, is dit de capaciteit die wordt getoond op de aanmeldformulieren half
mei. Mocht de capaciteit in ELK niet correct zijn, dan kunnen VO-scholen dit uiterlijk 20 april
aan laten passen door een e-mail te sturen naar helpdesk@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
• Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich richten tot hun basisschool of de VO-school van
voorkeur. Tussen 3 en 20 april kunnen zij bellen of mailen naar de Servicedesk van
de Centrale Loting & Matching (020 811 99 44 of Servicedesk.ouders@elkadam.nl).
Na 20 april is de Servicedesk alleen per e-mail bereikbaar.
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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In deze 14e 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: Aanmelden van leerlingen op dit moment
• PO en VO: Heroverwegingsfase 14 mei - 31 mei 2017
• VO: Aanvullende instructie over de heroverwegingsfase
• Vragen over de Kernprocedure of ELK?

PO en VO: Aanmelden van leerlingen op dit moment
Op dit moment is het niet toegestaan om leerlingen aan te melden, met uitzondering van leerlingen die
door de VO-school van plaatsing worden door begeleid naar een meer passende school. Als een
leerling het advies heeft richting VSO, kopklas, tussenvoorziening, praktijkonderwijs of ISK, mag er nu
contact worden opgenomen met de VO-school van voorkeur. Leerlingen met overige adviezen kunnen
zich 29 en 30 mei aanmelden bij een VO-school van voorkeur.
PO en VO: Heroverwegingsfase 14 mei - 31 mei 2017
Een link naar de nieuwe aanmeldformulieren met keuzelijsten van VO-scholen die beschikbare
plekken hebben, is te vinden via deze link en voor ouders en leerlingen ook te vinden op de
websitewww.voschoolkeuze020.nl bij veelgestelde vragen over de eindtoets. In ELK zijn voor het PO
ook de nieuwe aanmeldformulieren met keuzelijsten te vinden voor elke leerling. Dit zijn de lijsten
passend bij het actuele basisschooladvies.
Deze aanmeldperiode is vooral ingericht voor leerlingen waarvan het basisschool wordt heroverwogen
en bijgesteld naar aanleiding van een hogere score op de eindtoets. Bij de oriëntatie op VO-scholen in
januari/februari is ouders geadviseerd scholen te kiezen die ook het hogere onderwijsniveau
aanbieden, wanneer ouders verwachtten dat de eindtoets boven verwachting gemaakt gaat worden.
Hierdoor wordt verwacht dat veel leerlingen met een bijgesteld advies op de school van plaatsing
kunnen blijven. Hieronder staan de te nemen acties in het kader van de Kernprocedure vermeld.
1. Basisschool voert een heroverwegingsgesprek met ouders als de eindtoets hoger is dan het
basisschooladvies. Als het basisschooladvies wordt bijgesteld, wordt in ELK het bijgestelde
basisschooladvies genoteerd uiterlijk dinsdag 22 mei. Wanneer een leerling met een
bijgesteld basisschooladvies ook een hoger onderwijsniveau wil volgen, wordt in gesprek met
VO- school van plaatsing besproken of leerling daar geplaatst kan blijven.Kan dit, dan geen
verdere actie gewenst. Kan dit niet of willen ouders/leerling dit niet, dan:
2. Oriënteren op de scholen in Amsterdam die beschikbare plekken hebben voor het nieuwe
basisschooladvies.
3. De basisschool kan een aanmeldformulier met keuzelijst passend bij het nieuwe
basisschooladvies uitdraaien in ELK. Het is niet verplicht dit formulier mee te brengen bij het
aanmelden van een leerling.
4. Ouders melden de leerling op maandag 28 mei of dinsdag 29 mei. Leerlingen met een
bijgesteld advies hoeven hun plek op een VO-school van eerdere plaatsing niet op te geven
voor deze aanmelding.
5. VO-scholen behandelen de aanmelding, eventueel wordt er geloot als er meer aanmeldingen
dan plekken zijn.
6. Op donderdag 31 mei publiceren de VO-scholen de plaatsing zelf direct aan de ouder en
leerling om 15:30 uur via de email. Zij verzenden deze dag ook een welkomstbrief per post.
Indien een leerling is uitgeloot, kan deze op de eerdere school van plaatsing blijven of nog
een andere school met beschikbare plekken benaderen na 31 mei.
7. Als de leerling is geplaatst op de nieuwe school van voorkeur, dan melden de ouders dit aan
de VO-school van eerdere plaatsing en maken de ouders de inschrijving op nieuwe school
rond.
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Leerlingen die niet aan de eerdere centrale loting en matching hebben deelgenomen of leerlingen die
wel aan de centrale loting en matching hebben deelgenomen en bij nader inzien toch graag naar een
andere Amsterdamse VO-school willen gaan, nemen bijna dezelfde stappen. Twee verschillen:

•
•

Het advies hoeft niet aangepast te worden in ELK
Ouders melden de leerling af bij de school van eerdere plaatsing voordat ze gaan aanmelden
bij de nieuwe school van voorkeur.

VO: Aanvullende instructie over de heroverwegingsfase
• In week 21 (22-25 mei) organiseren scholen met beschikbare plekken extra voorlichting voor
de ouders en leerlingen die zich aan het oriënteren zijn.
• Door het registreren van de aanmelding in ELK wordt het oki-doc zichtbaar, kan de leerling
geplaatst worden en kan via OSO de gegevens van de leerling overgehaald worden naar het
eigen LAS.
• Maandag 28 en dinsdag 29 mei kunnen leerlingen zich komen aanmelden. In de periode
ervoor kunnen leerlingen en hun ouders zich oriënteren, het verzoek aan VO-scholen met
beschikbare plekken om hierop voorbereid te zijn.
• Leerlingen met een bijgesteld advies zijn nog geplaatst op een eerdere VO-school (ook in ELK
dus), als zij zich aanmelden. Deze plaatsing wordt op aangeven van de ouders ongedaan
gemaakt nadat een leerling op 31 mei heeft vernomen bij zijn/haar nieuwe VO-school te
mogen komen.
• Wanneer er op 28 en 29 mei aanmeldingen zijn, wordt de VO-school met klem verzocht alle
aangemelde leerlingen op donderdag 31 mei om 15:30 uur te laten weten of ze geplaatst zijn.
En hen een welkomstbrief sturen.
• Een technische instructie over de verwerking van aanmeldingen en plaatsingen in deze fase
in ELK, zal binnenkort ophandleiding.elkadam.nl beschikbaar zijn.

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 bij het kopje ‘algemene documenten’.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar helpdesk@elkadam.nl.
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