DRAAIBOEK NIEUWE PROCEDURE ROND AANMELDING KP AMSTELLAND 2019

datum

actie

wie

waar

toelichting

Jan/feb

Protocol opstellen

SWV
Aalsmeer

Nauwkeurig lotingsprotocol is van groot belang: transparant en eerlijk

4-8 maart
2019

Uitreiken ELKformulieren aan lln gr
8
Aanmelden bij VO
met ELK-formulier en
schooleigen
inschrijfformulier
Binnenhalen
aanmeldingen in ELK
en registreren in
schoolsysteem

Notaris plus kerngroep
(Truus Vaes, Anke de
Peuter, Mogens
Domela Nieuwenhuis,
Anneke Velthuijsen,
Jacqueline Hogeveen)
Lkr. gr 8

Elke
basisschool

Lln/ouders moeten op dit formulier hun voorkeurslijstje invullen: 5
scholen voor m/h/v, 2 scholen voor vmbo

Ouders/lln

VO-school van
1e keuze

Ouders/lln melden hun kind op 1 school aan, met de voorkeurslijst

Administratie VOscholen

Elke VOschool

Als blijkt, dat ouders hun kind toch (met een kopie van het ELKformulier) op meer scholen hebben aangemeld, hebben de VO-scholen
overleg. (Slechts 1 school kan de leerling binnenhalen via ELK.) We
beschouwen dit als fraude. Deze aanmelding wordt voorlopig uit de
procedure gehaald en aan het eind, na alle plaatsingen, weer
toegevoegd; dan volgt plaatsing op een plek die nog beschikbaar is.
Secr. KP vraagt stand van aanmeldingen op en zet deze in
totaaloverzicht t.b.v. bijeenkomst 22 maart

SWV
Aalsmeer

Alle VO-scholen nemen laatste stand van aanmeldingen per afdeling
mee.
Agenda:
1. een eerste inventarisatie van mogelijke knelpunten en scenario’s voor
oplossingen.
2. zijn er dubbele aanmeldingen? bespreken.
3. verhuisgevallen: doen mee in de gewone procedure
4. uitzonderingen (hardheidsclausule): bepaalt elke school zelf
5. bespreking bijeenkomsten uit draaiboek
6. communicatie: wat wel, wat niet? (bv.:Nog geen communicatie naar
PO.; wel info op de website?)

Ma 11 t/m
vr 15 maart
2019
uiterlijk
do 21 maart
2019

Uiterlijk do
21 maart
2019
Vr 22 maart
2019
09.00-10.30
uur

1e overzicht
aanmeldingen per
school en per
afdeling
Overleg over stavaza
aanmeldingen

Secr. KP vraagt op

Alle VO-scholen plus
projectleider/secr. KP
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7. berichten van plaatsing op 12 april: kan dat onder schooltijd? (m.n. tel.
aan lln die herplaatst zijn)
Ma 18 maart
t/m
Ma 1 april
2019

Behandeling
aanmeldingen

VO

Elke VOschool

Sommige VO-scholen screenen de leerlingen voor een bijzondere
leerlijn (bv Technasium, TTO); evt interne verschuivingen naar andere
afdeling na overleg met ouder/ll. Let op: een leerling die afgewezen is
voor een bepaalde afdeling, mag wel meeloten met de afdeling waarvoor
hij alsnog in aanmerking wil komen, maar een leerling mag maar 1x
meeloten, dus niet eerst voor de ene en dan, bij uitloting, voor een
andere afdeling.
VO-scholen geven beschikbare aantal plaatsen per afdeling door aan
kernprocedureamstelland@swvam.nl

Uiterlijk di 2
april 2019

Doorgeven
beschikbare plaatsen

VO

-

Woe 3 april
2019
10.00-11.30

Balans opmaken en
voorbereiding VObijeenkomst 8 april

SWV
Aalsmeer

De kerngroep heeft dan de beschikking over de opgave van vrije plekken
en lijsten van leerlingen die moeten meedoen aan de decentrale loting
op de scholen

Ma 8 april
2019
15.00-17.00

Voorbereiding
decentrale loting o.v.

SWV
Aalsmeer

Lotingslijst(en) naar notaris

Di 9 april
2019

Decentrale loting

Kerngroep, evt
aangevuld met
contactps. lotende
scholen
Secr. en projectleider
KP en VO-scholen die
daarbij aanwezig
kunnen/willen zijn
(m.n. met overaanmelding, maar alle
VO-scholen welkom)
VO-school met notaris

Notariskantoor
of VO-school

Wo 10 april
2019
11.00-12.30

Voorbereiding
centrale plaatsing en
loting

kerngroep (met
notaris)

SWV
Aalsmeer

Loting dient volgens protocol te geschieden. Notaris verschaft
gewaarmerkte lijsten met uitkomst loting. Uitslag wordt niet
gecommuniceerd aan ouders/lln of PO
• VO-scholen met loting geven vóór 11 uur gewaarmerkte
lotingslijst(en) door aan kernprocedureamstelland@swvam.nl,
incl. voorkeursvolgorde van elke uitgelote leerling
• Kerngroep bereidt plaatsing/loting voor
• inventariseert mogelijke problemen
• en stelt scenario’s op voor de loting

Do 11 april
2019
09.30-13.00

Centrale plaatsing en
loting

Notaris plus
vertegenwoordiger
met mandatering van
elke VO-school plus
kerngroep

SWV
Aalsmeer

Onder toezicht van een notaris vindt toedeling plaats op basis van
opgegeven voorkeuren in relatie tot beschikbare plaatsen per afdeling.
VO-scholen nemen de aanmeldingspapieren (m.n. ELK-formulier en evt.
testgegevens) mee van de uitgelote leerlingen. N.B. De ELKformulieren in vijfvoud, voorzien van nummering (eerst
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schoolafkorting, dan volgnummer per afdeling). De papieren van de
leerlingen die daarvoor toestemming hebben gegeven, worden gelijk
overhandigd aan de school van plaatsing.
aansluitend

Bespreking nog te
plaatsen leerlingen
indien nodig.

Kerngroep plus
belanghebbenden

SWV
Aalsmeer

Vr 12 april
2019
Van 13.00 –
15.00 uur

Alle ouders/lln die
niet op de school van
hun 1e keuze zijn
geplaatst, worden
gebeld door de
school van hun 1e
keuze, (zo mogelijk)
met de info waar ze
wél geplaatst zijn.
Alle rechtstreeks
geplaatste leerlingen
krijgen bericht van
plaatsing
Kennisgeving aan
PO

VO-school van 1e
keuze

-

Het is belangrijk dit goed vooraf te communiceren, zodat ouders
bereikbaar zijn

VO-school van 1e
keuze

-

Via mail en/of brief

VO-school

-

VO-school verwerkt plaatsing/niet-plaatsing in ELK zodat PO op de
hoogte is (NB nog geen definitieve registratie, omdat ouders bij uitloting
hun kind nog moeten aanmelden op de nieuwe school)

Ouders van
herplaatste lln halen,
indien gewenst,
aanmeldingspapieren
op bij school van 1e
keuze en melden hun
kind opnieuw aan bij
definitieve school
Scholen melden op
hun website het nog
beschikbare aantal
plaatsen per afdeling

Ouders/lln die in 1e
instantie waren
uitgeloot in Amstelland
en plek op een andere
school hebben
gekregen

VO-school

Ouders die op het ELK-formulier hadden aangegeven dat de
aanmeldformulieren rechtstreeks door de ene VO-school aan de andere
overhandigd mogen worden, moeten hun kind nog wel aanmelden, maar
alleen nog met het schoolspecifieke inschrijfformulier van de nieuwe
school.
LET OP: na 16 april vervalt het recht op de gereserveerde plek!

VO-scholen die nog
ruimte hebben na de
centrale plaatsing en
loting

-

Deze service is bedoeld voor ouders/lln, die zich nog niet eerder
meldden voor een plek op een VO-school in Amstelland

Vr 12 april
2019
Vanaf 15.00
uur
Vr 12 april
2019
Na de
kennisgeving
aan
ouders/lln

Ma 15 en di
16 april 2019

Wo 17 april
2019
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Wo 17 en do
18 april 2019

Aanmelding voor
leerlingen van
‘buiten’

Uiterlijk vrij
19 april

Definitieve
plaatsingen
registreren in ELK
Doorsturen
opgehoogde
adviezen aan VO
Overleg over
plaatsing leerlingen
met opgehoogd
advies

Uiterlijk 29
mei 2019
Ma 3 juni
2019
09.00-10.30

Ouders/lln die zich
voor het eerst melden
voor een plek binnen
Amstelland
VO

VO-school

De VO-school handelt deze aanmeldingen zelf af.

-

PO is hierdoor op de hoogte van de plaatsing van hun leerlingen

SWV
Aalsmeer

Let op: niet meer met apart formulier van KP, maar met het ELKformulier dat het herziene basisschooladvies bevat. Apart mailen/sturen
naar betreffende VO-school
Inventariseren problemen (bv. geen plek op school van plaatsing) en
oplossingen bespreken. LET OP: leerlingen kunnen niet zelf een
overplaatsing regelen; dat gaat uitsluitend in onderling overleg tussen de
betrokken scholen. Ook gezamenlijke bespreking van alsnog
opengevallen plaatsen op scholen met loting.

PO

Alle VO-scholen

Anneke Velthuijsen,
9 november 2018, met kleine aanpassingen na vergadering adviesgroep 19 november 2018 en enkele toevoegingen na
kerngroepbespreking van 4 februari 2019
12 februari 2019
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