In deze 1e 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: Inlog in ELK voor bestuursbeheerders LAS/ELK - deze week
VO: Ophalen schoolinformatie voor de papieren keuzegids uiterlijk 27 september 2017
PO en VO: In- en uitschrijfbewijzen uit ELKK - uiterlijk 15
september 2017
PO: Voorlichting overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften - 19 september 2017
PO: Melden overstapleerlingen 2017 zonder plek op het VO uiterlijk 8 september

PO: Inlog in ELK voor bestuursbeheerders LAS/ELK
Deze week ontvangen de bestuursbeheerders LAS/ELK (de gele
poppetjes) een inlog voor ELK. Dit is aangekondigd in de brief van 18
juli jl. (hier de link naar de brief). Zij controleren vervolgens hun
scholen in ELK, kunnen de OSO-sleutels controleren/invullen en
maken gebruikers (locatiebeheerders en eindgebruikers) aan.
Vervolgens kunnen alle overstapleerlingen vanuit het LAS naar ELK
worden overgehaald met behulp van OSO.
Het doel is om uiterlijk 6 oktober 2017 alle overstapleerlingen met
hun voorlopige advies in ELK te hebben staan. Dit is nodig om
voldoende Amsterdamse keuzegidsen te laten produceren en
vervolgens te verspreiden. Het opnemen van de voorlopige adviezen
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is ten behoeve van de controle of de capaciteit van het VO voldoende
is voor de leerlingen die over zullen gaan stappen in 2018.
Op de website http://handleiding.elkadam.nl zijn handleidingen,
instructies en andere documenten die betrekking hebben op het
nieuwe ELK en de Kernprocedure te vinden. De inlog voor het
voortgezet onderwijs zal in november worden gerealiseerd.
VO: Ophalen schoolinformatie voor de papieren keuzegids
Tot dit schooljaar werd de schoolinformatie ten behoeve van de
papieren Amsterdamse keuzegids via ELKK opgehaald. Nu het nieuwe
ELK die functie niet meer biedt, is er een andere manier gevonden
om de schoolinformatie van alle Amsterdamse VO-scholen op te
halen. Dit zal worden gedaan via de Amsterdamse website
www.voschoolkeuze020.nl. Deze website is vorig jaar geïntroduceerd
door OSVO in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Op
www.voschoolkeuze020.nl is nu een mogelijk gemaakt voor VOscholen om in te loggen en hun schoolinformatie bij te werken.
Deze week wordt er een e-mail verzonden met de inloggegevens.
Deze e-mail gaat naar het e-mailadres dat is opgenomen in de
keuzegids 2017 op de schoolpagina van de betreffende school. Stond
hier geen e-mailadres opgenomen, dan is op de website van de VOschool een algemeen e-mailadres gevonden in ingevoerd. Mocht het
niet lukken om de inlog te activeren of de e-mail te achterhalen,
stuur dan een e-mail naar helpdesk@elkadam.nl.
Uiterlijk vrijdag 27 september 2017 moet de schoolinformatie zijn
gecontroleerd, gewijzigd en definitief gemaakt. Eerder mag natuurlijk
ook, heel graag zelfs! Als deze deadline niet wordt gehaald, zal de
schoolinformatie van 2017 gebruikt worden voor de nieuwe keuzegids
2018. Voor de herfstvakantie ontvangen de scholen en de besturen
de schoolpagina’s ter controle. Hierin kan dan alleen feedback op de
opmaak gegeven worden, de inhoud heeft de school immers tot en
met 27 september al kunnen controleren en wijzigen.
PO en VO: In- en uitschrijfbewijzen uit ELKK
In het oude ELKK kunnen de in- en uitschrijfbewijzen van de
leerlingen, die deze week op het Amsterdamse VO starten, worden
gedownload. Dit kunt u tot 15 september 2017 doen.
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PO: Voorlichting over overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften
Zoals eerder is aangekondigd is er op dinsdag 19 september een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het SWV PO en VO over
advisering van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte. De
inloop start om 14:30 uur en de bijeenkomst om 15 uur. Het zal
plaatsvinden op het IJburgcollege 2 (Geertje Wielemaplein 1).
Opgeven kan door een e-mail te verzenden met uw naam, de naam
van uw school en uw functie naar aanmelden@elkadam.nl.
Aansluitend zal voor geïnteresseerden een korte presentatie over ELK
gegeven worden, vergelijkbaar met de presentatie ‘ELK voor PO’
tijdens de kick-off bijeenkomsten in juni/juli jl.
Kijk voor het tijdpad toetsing en informatie over de
leerachterstandentoets (LAT), een capaciteitenonderzoek (CAP) of het
sociaal-emotioneelonderzoek (SEM) op de website van het ABC:
www.hetabc.nl/kernprocedure
PO: Melden overstapleerlingen 2017 zonder plek op het VO
Basisscholen die nog één of meerdere overstapleerlingen hebben die
nog geen plek op een VO-school hebben, worden dringend verzocht
om zo snel mogelijk contact op te nemen met het
Samenwerkingsverband VO (SWV VO). Dit kan tot uiterlijk vrijdag 8
september 2017. Het SWV VO zal dan (in overleg met de
betrokkenen) bepalen welke acties er genomen zullen worden om een
leerling op een passende VO-school te laten starten.
Samenwerkingsverband VO
t.a.v. Joy Bijleveld
Digitaal naar j.bijleveld@swvadam.nl
Per post naar Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam
Het verzoek om de volgende informatie mee te sturen naar het SWV
VO:
•
•
•

Een compleet onderwijskundig dossier,
de reden van moeilijke plaatsing volgens de basisschool,
op welke VO-scholen de leerling is aangemeld en de reden
waarom hij/zij daar niet geplaatst is (met welk advies en acties
van de VO school),
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•
•

de uitslag van de leerachterstandentest en het
capaciteitenonderzoek, indien relevant, en
overige relevante informatie, zoals bijvoorbeeld een
groeidocument.

Vragen over de overstap PO - VO?
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.
•
•

•

•

•
•

De Kernprocedure en het tijdpad wordt uiterlijk 7 oktober 2017
verwacht.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde
vragen met antwoorden genoteerd over de kernprocedure van
vorig schooljaar. Deze zal begin oktober worden bijgewerkt
naar de overstap in 2018, als het tijdpad en de Kernprocedure
definitief zijn.
Vragen over ondersteunings-/ 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
Vragen over ELK, dan kunt u terecht bij uw bestuursbeheerder
LAS/ELK. Een lijst met die bestuursbeheerders vindt u hier.
Wilt u of een collega deze nieuwsbrief ontvangen, mail dan naar
helpdesk@elkadam.nl.
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In deze 2e 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: Publicatie evaluatie Kernprocedure 2017
PO: Herhaling - Voorlichting overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften - 19 september 2017
PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?

PO en VO: Publicatie evaluatie Kernprocedure 2017
Hierbij de evaluatie van de Kernprocedure 2017. De evaluatie bestaat
uit een tevredenheidsonderzoek en een cijfermatige analyse. Deze
evaluatie is de basis om tot zorgvuldige besluitvorming te komen
over de verbeteringen voor de Kernprocedure in 2018. Ook de input
van de gemeenteraad, de wethouder en het basisonderwijs (BBO)
zullen bij de besluitvorming van OSVO worden betrokken.
•
•

Tevredenheidsonderzoek 2017
Cijfermatige analyse 2017

PO: Voorlichting over overstapleerlingen met een (extra)
ondersteuningsbehoeften
Zoals eerder is aangekondigd is er op dinsdag 19 september een
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd door het SWV PO en VO over
advisering van leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoefte. De
inloop start om 14:30 uur en de bijeenkomst om 15 uur. Het zal
plaatsvinden op het IJburgcollege 2 (Geertje Wielemaplein 1).
Opgeven kan door een e-mail te verzenden met uw naam, de naam
van uw school en uw functie naar aanmelden@elkadam.nl.
Aansluitend zal voor geïnteresseerden een korte presentatie over ELK
gegeven worden, vergelijkbaar met de presentatie ‘ELK voor PO’
tijdens de kick-off bijeenkomsten in juni/juli jl.
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Kijk voor het tijdpad toetsing en informatie over de
leerachterstandentoets (LAT), een capaciteitenonderzoek (CAP) of het
sociaal-emotioneel onderzoek (SEM) op de website van het ABC:
www.hetabc.nl/kernprocedure
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.
•
•

•

•

•

•

De Kernprocedure en het tijdpad wordt uiterlijk 7 oktober 2017
verwacht.
Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde
vragen met antwoorden genoteerd over de kernprocedure van
vorig schooljaar. Deze zal begin oktober worden bijgewerkt
naar de overstap in 2018, als het tijdpad en de Kernprocedure
definitief zijn.
Vragen over ondersteunings-/ 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.
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In deze 3e 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: Tijdpad Kernprocedure 2018
• PO: Alle overstapleerlingen in ELK?
• PO: Voorlopig advies in ELK?
• PO: Handleidingen ELK
• PO en VO: Vragen over de Kernprocedure of ELK?
PO en VO: Tijdpad Kernprocedure 2018
Via deze link kunt u het tijdpad van de Kernprocedure 2018 vinden.
De tekst van de Kernprocedure verwachten we binnenkort, evenals
de presentatie die de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld voor het
basisonderwijs om de ouders te informeren over de procedure. Deze
twee documenten kunt u via deze nieuwsbrief verwachten.
PO: Alle overstapleerlingen in ELK?
Vanaf de tweede week van september is ELK beschikbaar gemaakt
voor het basisonderwijs. De bestuursbeheerders LAS/ELK (ook wel
gele poppetjes genoemd) hebben gebruikers aangemaakt en OSOsleutels in ELK genoteerd. Vervolgens zijn er veel gebruikers aan de
slag gegaan om de overstapleerlingen via OSO in ELK te registreren.
Op dit moment staan er 7.383 leerlingen in ELK!
Scholen die nog geen overstapleerlingen of nog niet alle
overstapleerlingen in ELK hebben opgenomen, worden met klem
verzocht zo snel mogelijk deze leerlingen in ELK te registreren.
De kans is namelijk groot dat er geen of te weinig Amsterdamse
keuzegidsen voor de overstapleerlingen worden geleverd (er komt
geen tweede oplage en dus geen nalevering).
PO: Alle voorlopige adviezen in ELK?
Van de 7.383 leerlingen die nu in ELK staan geregistreerd, is van
ruim 1.500 leerlingen geen voorlopig advies opgenomen. Het
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vriendelijke verzoek om deze voorlopige adviezen 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.
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 vindt u hier . De Kernprocedure en de presentatie te
gebruiken in de voorlichting voor ouders worden spoedig
verwacht.
• Op de Amsterdamse website voor leerlingen en ouders
www.voschoolkeuze020.nl staat een heel aantal veelgestelde
vragen met antwoorden genoteerd over de kernprocedure van
vorig schooljaar. Deze zal midden oktober worden bijgewerkt
naar de overstap in 2018, als het tijdpad en de Kernprocedure
definitief zijn.
• Vragen over ondersteunings-/ 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.
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In deze 4e nieuwsbrief van dit schooljaar kunt u de
voortgang lezen van de Amsterdamse Kernprocedure
overstap PO-VO 2018. Ook krijgt u meer informatie
over de bijeenkomsten die voor u georganiseerd
worden. Tijdens deze middagen in november worden
uw vragen over de vernieuwingen in de Kernprocedure
beantwoord. De nieuwsbrief is bedoeld voor
medewerkers in het PO en VO die te maken hebben met
de Kernprocedure.
De onderwerpen van deze nieuwsbrief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kernprocedure 2018 definitief
Wijzigingen in de Kernprocedure
1. Plaatsingsgarantie
2. Opbouw reservelijst
3. Doorstroom vanuit groep 7
4. Advies aan VO voor open dagen groep 7 in april-juni
5. Beperking aantal profielklassen op de keuzelijst
6. Afvaardiging po, ouders en gemeente bij loting & matching
Kernprocedure bijeenkomsten
Powerpoint ten behoeve informatieavond ouders
Vragen over de Kernprocedure of ELK?

Kernprocedure 2018 definitief
De Kernprocedure 2018 is gepubliceerd en via deze link kunt u deze
vinden.
Wijzigingen in de Kernprocedure
Na de evaluatie van de Kernprocedure 2017, is in de Kernprocedure
2018 een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een korte beschrijving van
de belangrijkste wijzigingen is hieronder opgenomen, met een
verwijzing naar de pagina(‘s) in de Kernprocedure.
1. Plaatsingsgarantie
In de Centrale Loting & Matching worden leerlingen zo veel mogelijk
gelijktijdig en op VO-scholen van hoge voorkeur geplaatst. In dit
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plaatsingssysteem hoeven leerlingen niet strategisch te kiezen, maar
maken ze een voorkeurslijst van VO-scholen waar ze daadwerkelijk
naar toe willen. Alle leerlingen met een lange voorkeurslijst worden
geplaatst op een school van hun voorkeurslijst. Zie pagina 20 voor
het aantal scholen op de voorkeurslijst per advies om deze
plaatsingsgarantie te krijgen.
Let op: Wanneer een leerling één VO-school meerdere keren op de
voorkeurslijst opneemt, telt dit als één schoolvoorkeur en zal de
voorkeurslijst langer moeten worden om de plaatsingsgarantie te
krijgen.
2. Opbouw reservelijst
Op de reservelijst staan alle leerlingen die, omwille van de capaciteit,
niet op een VO-school (of profielklas van een VO-school) geplaatst
konden worden. De reservelijsten worden zodanig opgebouwd dat
bovenaan allereerst de leerlingen staan die deze school (of profielklas
van een VO-school) als eerste voorkeur hadden opgegeven op hun
voorkeurslijst. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst waarvan
deze school (of profielklas van een VO-school) de eerst voorkeur was,
worden de leerlingen op volgorde van lotnummer gesorteerd.
Daarna de leerlingen op de reservelijst waarvoor de school (of
profielklas van een VO-school) de tweede voorkeur op hun
voorkeurslijst was, eveneens gesorteerd op lotnummer, enzovoort.
VO-scholen benaderen, bij het vrijkomen van plekken, opeenvolgend
de leerlingen op deze lijst. (zie ook pagina 25 en pagina 30)
3. Doorstroom vanuit groep 7 naar het VO
De basisschool neemt contact op met het SWV-VO voor advies over
de doorstroom van een leerling uit groep 7 naar het VO.
www.swvadam.nl
4. Advies aan VO voor open dagen groep 7 in april-juni
Om de open dagen (open ochtend, middag, avond, lesjesmiddag enz)
in januari/februari enigszins te ontlasten is het advies aan de VOscholen om in de periode april-juni een bijeenkomst speciaal voor de
leerlingen van groep 7 te organiseren. De scholen kunnen hieraan
een eigen invulling geven en zullen dit op eigen wijze (bijvoorbeeld
via hun website) communiceren.
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5. Beperking aantal profielklassen op de keuzelijst
Er zijn veel scholen die diverse profielklassen aanbieden zoals sport,
kunst, gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs. Deze
profielklassen worden over het algemeen niet meegenomen in de
Centrale Loting & Matching, staan dus niet op de keuzelijst van VOscholen en scholen regelen zelf de verdeling van de aangemelde
leerlingen over de verschillende profielklassen. Elke school kan ervoor
kiezen om maximaal één profielklas per basisschooladvies op te
nemen in de keuzelijst op het aanmeldformulier dat leerlingen krijgen
om zich aan te melden voor Amsterdamse VO-scholen.
6. Afvaardiging po, ouders en gemeente bij loting & matching
Het OSVO heeft besloten dat er voortaan een afvaardiging van
ouders, het primair onderwijs en de gemeente bij de proefmatching
aanwezig zal zijn, alsmede bij een informatiebijeenkomst vooraf, de
definitieve matching en de terugkoppeling van de notaris. Dit draagt
bij aan de transparantie van het proces en het vertrouwen in het
systeem.
Kernprocedure bijeenkomsten
De wijzigingen in de Kernprocedure en het nieuwe Elektronisch Loket
Kernprocedure (ELK) roepen wellicht vragen bij u op. Om deze te
beantwoorden en u te begeleiden bij de gehele organisatie rondom de
overstap, organiseren wij op 13 november (noord), 14 november
(centrum/zuid), 22 november (oost/zuid-oost) en 23 november
(west) bijeenkomsten over deze vernieuwingen en het nieuwe ELK.
Na een algemene start over de vernieuwingen omtrent de overstap,
kunt u kiezen welke workshops, presentaties of gesprekken u bij wilt
wonen. Zo stelt u uw eigen bijeenkomst samen en is deze maximaal
informatief voor u. Kunt u de bijeenkomst in uw eigen gewest niet
bijwonen, dan bent u van harte welkom in een ander deel van
Amsterdam. Voor direct aanmelden klikt u hier. Meer informatie over
de bijeenkomst vindt u hier
Powerpoint ten behoeve informatieavond ouders
Ook ouders moeten juist geïnformeerd worden over de
Kernprocedure en de verschillende stappen omtrent de overstap van
PO naar VO. Om u te ondersteunen bij de voorlichting voor ouders, is
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er een praktische Powerpoint-presentatie gemaakt, die u kan helpen
bij het informeren van ouders. De presentatie vindt u hier
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 van
vorig schooljaar. Deze zal begin november worden bijgewerkt
naar de overstap in 2018, nu het tijdpad en de Kernprocedure
definitief zijn.
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.
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In deze vijfde 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
PO
PO
PO
PO

en
en
en
en
en

VO:
VO:
VO:
VO:
VO:

Keuzegidsen zijn verstuurd
Vacatures team Kernprocedure en ELK
Uitnodiging: getuigen Centrale Loting & Matching
Informatiebijeenkomst Kernprocedure & ELK
Vragen over de Kernprocedure of ELK?

Keuzegidsen zijn verstuurd
De Keuzegids 2018 wordt deze week afgeleverd! Voor alle leerlingen
die tijding in ELK zijn gezet, ontvangen de basisscholen deze week de
keuzegids met een geheel nieuwe vormgeving. Ook VO-scholen en besturen ontvangen de keuzegids. Let er op dat bij grotere aantallen,
de gidsen in meerdere dozen zijn verpakt. Ook kan het zijn dat de
gidsen niet allemaal op dezelfde dag bij u geleverd worden.
De Keuzegids 2018 bevat veel informatie over de overstap van PO
naar VO, de verschillende schoolsoorten en de basis- en extra
ondersteuning. Ook heeft iedere VO-school in Amsterdam een eigen
pagina in de gids, met allerlei nuttige informatie over de school.
Daarmee is de Keuzegids een heel handig hulpmiddel voor ouders en
leerlingen bij het kiezen van een VO-school en het opstellen van de
voorkeurslijst. Per klas zijn er ook een aantal extra gidsen bijgevoegd
voor leerkrachten en de IB’er.
Er is een melding binnengekomen van een basisschool dat er enkele
pagina’s in de gids ontbraken. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit
om een enkel geval. Omdat de drukker niet kan vertellen welk aantal
gidsen deze druk-/bindfout bevat, wordt u gevraagd de ontvangen
gidsen te controleren (zijn pagina 1 t/m 152 aanwezig?).
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Mocht u onverhoopt incomplete gidsen hebben ontvangen? Laat dit zo
snel mogelijk weten via helpdesk@elkadam.nl. U zult dan volgende
week nieuwe gidsen ontvangen.
Vacatures team Kernprocedure en ELK
Het team van de Kernprocedure en ELK, onderdeel van het
Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen, is op zoek naar
versterking. Met ingang van januari 2018 worden een nieuwe
functioneel beheerder en een hulp- en servicesdeskmedewerker
toegevoegd aan het team, beide voor 0,6 - 0.8 fte. Via deze link kunt
u de vacature voor functioneel beheerder bekijken, en via deze link
de vacature voor hulp- en servicedeskmedewerker. Solliciteren kan
tot 4 december a.s..
Uitnodiging: getuigen Centrale Loting & Matching
Om bij te dragen aan de transparantie van het proces Centrale Loting
& Matching en het vertrouwen in het systeem te bevorderen, nodigt
het OSVO zes extra getuigen uit die aanwezig zullen zijn bij zowel de
proef- als de definitieve matchingsmomenten, met voorafgaand een
informatiebijeenkomst en een afsluitende bijeenkomst met de
terugkoppeling van de notaris. De getuigen zullen bestaan uit twee
personen werkzaam in het basisonderwijs (bijv. een
basisschoolleerkracht of IB’er), twee afgevaardigden vanuit de
gemeente Amsterdam en twee ouders van leerlingen die deze
procedure reeds hebben doorlopen. Deze afvaardiging van ouders zal
via de GMR’s van de VO-besturen worden geworven, hierover zal een
apart bericht naar alle VO-besturen verstuurd worden. Dit bericht
heeft als doel twee professionals uit het basisonderwijs te werven.
Van belang is dat zij:
•
•
•

geen persoonlijk belang hebben wat betreft de Centrale Loting
& Matching (bijv. eigen kind(eren) in groep 8)
kennis hebben van de Amsterdamse Kernprocedure en specifiek
de Centrale Loting & Matching
beschikbaar zijn op de volgende momenten: woensdag 7 maart
15:00 – 16:30 uur, woensdag 21 maart 15:00 - 16:30 uur,
dinsdag 3 april 15:00 - 17:00 uur, woensdag 11 april 15:00 -
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16:30 uur en een nog nader te plannen afrondende
bijeenkomst.
Iedereen die interesse heeft, wordt uitgenodigd om uiterlijk vrijdag 8
december te e-mailen naar liekekwantes@elkadam.nl met een korte
motivatie, een bevestiging van de beschikbaarheid en
contactgegevens.
Informatiebijeenkomst Kernprocedure & ELK
De wijzigingen in de Kernprocedure en het nieuwe Elektronisch Loket
Kernprocedure (ELK) roepen wellicht vragen bij u op. Om deze te
beantwoorden en u te begeleiden bij de gehele organisatie rondom de
overstap, wordt er op 22 november (oost/zuid-oost) en 23 november
(west) bijeenkomsten georganiseerd over deze vernieuwingen en het
nieuwe ELK. Na een algemene start over de vernieuwingen omtrent
de overstap, kunt u kiezen welke workshops, presentaties of
gesprekken u bij wilt wonen. Zo stelt u uw eigen bijeenkomst samen
en is deze maximaal informatief voor u. Kunt u de bijeenkomst in uw
eigen gewest niet bijwonen, dan bent u van harte welkom in een
ander deel van Amsterdam.
•
•

Voor direct aanmelden klikt u hier
Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier

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.
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