
            Tijdpad Kernprocedure Amstelland 2019-2020  10102019 

 

WEEK 2019 WAT WIE WIE 

35 
36 

 1e schooldag 26 augustus 2019 (Noord) 
1e schooldag 02 september 2019 (Midden) 

PO 
PO 

VO 
VO 

40  01 oktober 2019  VO levert secretariaat KP eigen schoolbladzijde t.b.v. de Schoolkeuzegids 2020 aan  

 PO levert  secretariaat KP aantal leerlingen groep 8 t.b.v. verspreiding schoolkeuzegids aan 

 
PO 

VO 

43 19-10 t/m 27-10 Regio Noord/Midden  : HERFSTVAKANTIE                          PO VO 

44 november  Voorlichtingsmateriaal (Handleiding) Kernprocedure naar PO en VO Secretariaat kp 

44 november PO deelt Schoolkeuzegids VO 2020 uit aan leerlingen groep 8  
Het secretariaat Kernprocedure verspreidt de schoolkeuzegids en plaatst deze op de website: www.swvam.nl 

PO VO  

44 1 november Opnemen tweelingenbeleid op website   VO 

44 vanaf november 
 

ELK: Opstellen basisschooladvies voor PrO leerlingen en doorspreken met ouders waarbij leerachterstanden, 

capaciteiten en zo nodig sociaal emotioneel onderzoek volgens de criteria van het SWV worden aangeleverd.  

PO  

44 vanaf november ELK: PrO leerlingen: PrO leerlingen die voor een indicatie bij het SWV worden aangemeld, kunnen vanaf november worden 
ingeschreven bij het voortgezet onderwijs. Zij kunnen zich vanaf november aanmelden bij het praktijkonderwijs, met de 
uitdraai van het ELK aanmeldingsformulier. 

PO VO 

44-05 november/januari  Leerlingen groep 8 overzetten van LAS naar ELK met behulp van OSO. Uiterlijk 31 januari 2020 PO  

52-01 21-12 t/m 05-01-2020 KERSTVAKANTIE PO VO 

 2020 
   

44-4 november en indien 
mogelijk voor di 21  
januari 2020 

ELK: Opstellen basisschooladvies met het OKI-doc voor alle leerlingen*) en bespreken met ouders en leerlingen. 

Indien mogelijk voor 21 januari 2020 het basisschooladvies meedelen aan ouders   
*) Attentie PO: zie actie in week 10: uiterlijk 02 maart het OKI-doc MET bijlagen en resultaten van de M8-toets in ELK 

vrijgeven voor het VO door het op Definitief te zetten. Let op: ouders moeten het OKI-doc ingezien hebben alvorens het 
overgedragen mag worden. 

PO  

4-9 16 jan t/m 12 feb Oriëntatieperiode: open dagen VO-scholen. Opvragen voorlopig basisschooladvies.  PO VO 

8 
9 

15-02 t/m 23-02 
22-02 t/m 01-03 

Regio Noord : VOORJAARSVAKANTIE 
Regio Midden : VOORJAARSVAKANTIE 

PO 
 

VO 

7-9 vrij 14 t/m 28 feb ELK: printen en uitreiken aanmeldingsformulieren leerlingen VMBO /HAVO en VWO. Leerling/Ouders vullen op dit 
formulier het voorkeurslijstje in. 5 scholen voor m/h/v en 2 scholen voor vmbo.  

PO/ 
ouders 

 

10 ma 02 maart   
t/m  
vrij 06 maart  
 

Aanmeldperiode (inleveren ELK-formulier en schooleigen inschrijfformulier op school van 1e voorkeur) 
Alle leerlingen die zich in deze periode aanmelden op een VO-school worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn aangemeld. 

Eerder aangeleverde formulieren worden door het VO geweigerd. De toelatingscriteria zijn voor alle scholen gelijk, de 
plaatsingscriteria kunnen verschillen (in de schoolkeuzegids VO staan deze vermeld.).  

 
PO  
 

 
VO 
 

10 uiterlijk 02 maart  ELK:  PO Laatste mogelijkheid om OKI-doc INCLUSIEF bijlagen vrij te geven voor VO *): 

1. OKI-doc  
2. LVS (tabellen en grafieken (van groep 6-7-8) van het leerlingvolgsysteem als bijlage meesturen) (M8-toets !) 
*) Attentie PO: OKI-doc met bijlagen vrijgeven voor VO door het OKI-doc op Definitief te zetten in ELK 

PO 
 
 
PO 

 

11 vrij 13 maart  Stand van zaken aanmeldingen per VO school. Locatie : SWVAM – Linnaeuslaan 2a te Aalsmeer - 09.00-10.30 uur.  

Alle VO-scholen nemen overzicht van aanmeldingen per afdeling mee  

 VO 

13 do 26 maart (onder voorbehoud) Vooroverleg decentrale loting door VO-scholen met overaanmelding en projectleider KP en 
secretariaat; locatie SWVAM-Linnaeuslaan 2a te Aalsmeer – 09.00-10.30 uur 

 VO 

13 vrij 27 maart Decentrale loting VO (incl. PrO) bij teveel plaatsbare leerlingen 

VO-scholen met loting mailen na de decentrale loting de gewaarmerkte lotingslijst(en) aan 
kernprocedureamstelland@swvam.nl, incl. voorkeursvolgorde van elke uitgelote leerling 

 VO 
 

mailto:kernprocedureamstelland@swvam.nl


 

13 vrij 27 maart VO-scholen geven beschikbare aantal plaatsen per afdeling door aan secretariaat KP: 

kernprocedureamstelland@swvam.nl 

 VO 

14 ma 30 maart Voorbereiding centrale plaatsing en loting door Projectleider, voorzitter en vice-voorzitter en secretariaat KP 
Amstelland;  locatie: SWVAM – Linnaeuslaan 2a te Aalsmeer – 11.00-12.30 uur 

PO VO 
VO 

14 di 31 maart Bijeenkomst VO voor centrale plaatsing en loting leerlingen die niet geplaatst zijn op 1e voorkeursplek; locatie:  
SWVAM – Linnaeuslaan 2a te Aalsmeer – 09.00-ca 10.30 uur 

 VO 

14 wo 01 april 
wo 01 april 

1. VO school van 1e voorkeur belt ouders (13.00-15.00 uur) als de leerling hier niet geplaatst is. PO ontvangt bericht. 
2. Bericht naar PO en ouders van de leerling die wel geplaatst is op school van 1e voorkeur (vanaf 15.00 uur) 
Eind behandeling aanmeldperiode en centrale plaatsing en loting. 
 
Lijst met nog beschikbare aantal plaatsen mailen naar het secretariaat KP  

Het secretariaat KP informeert de scholen (via e-mail) en plaatst de lijst op de website www.swvam.nl 

 VO 
VO 
VO 
 
VO 

Secretariaat  KP 

14 wo 01 april ELK: VO geeft plaatsbare leerlingen de status Geplaatst. De niet plaatsbare leerlingen krijgen de status Niet Geplaatst 

(zodat PO besluit ziet) 

 VO 

14 do 02 t/m vrij 03 april Indien geplaatst op school van 2e, 3e voorkeur etc: aanmelden bij VO school waar de leerling wel geplaatst is bij de 
centrale plaatsing en loting.  

Ze hoeven daarvoor alleen nog het specifieke aanmeldingsformulier van de nieuwe school in te leveren (te downloaden via de 
website van de school); ouders kunnen ervoor kiezen de overige aanmeldingspapieren (adviesformulier, evt. verslagen en 
testrapporten) rechtstreeks van de ene naar de andere VO-school te laten gaan.  
Vanaf 04 april 2020 vervalt de garantie op deze plek. 

Ouders/
PO 

 

15 ma 06 en di 07 april 
 

Leerlingen die zich voor het eerst na de eerste ronde in deze regio willen aanmelden, kunnen zich op 06 en 07 april 
melden bij de VO school van hun voorkeur. Als er plek is, kan de leerling geplaatst worden. De toelatingscriteria zijn 

voor alle scholen gelijk. Er gelden uniforme plaatsingscriteria voor het hele VO.  

PO / 
derden  

 

15 do 09 april ELK: VO registratie plaatsingsbesluit  (zodat PO besluit ziet)  VO 

15 do 09 april ELK: PO controleren of alle leerlingen zijn geplaatst  PO  

16 15, 16 en 17 april Afname verplichte Cito eindtoets. IEP : 15 en 16 april. Route 8 en Dia : week 15 april. PO  

17-18 22 april t/m 5 mei MEIVAKANTIE (variabel) PO VO  

19 
 
20 

Cito ws wo 06 mei  
 
uiterlijk vrij 15 mei 

Uitslag Centrale eindtoetsen. Als de uitkomst van deze toets hoger ligt dan het gegeven schooladvies, dan overweegt de 
basisschool het afgegeven advies. Zie voor meer informatie leidraad KP Amstelland. 
Melden van verhoogde basisschooladvies incl. eindtoets uitslag via ELK bij VO tot uiterlijk 15 mei 2020 

PO 

 
PO 

 

21 ma 18 mei Ouders nemen contact op met VO school van inschrijving over mogelijkheden en wensen n.a.v. opgehoogd advies Ouders  

21 di 19 mei VO scholen : om 09.00 uur overleg over opgehoogde adviezen - SWVAM – Linnaeuslaan 2a te Aalsmeer  VO 

21-22 wo 20 en 27 mei Centrale Warme Overdracht (onder voorbehoud - nadere info volgt t.z.t) SVP OPNEMEN IN UW SCHOOLPLANNING 

wo 20 mei 2020 – Amstelveen College. Wo 27 mei 2020 – Alkwin Kollege. 

PO VO 

22 di 26 mei Communicatie naar ouders over (ver)plaatsingen n.a.v. opgehoogd advies door school van inschrijving  VO 

22 wo 27 tm 29 mei Aanmelding leerling op nieuwe school door ouders (na heroverweging advies) Ouders  

23  Overleg VO/KP over nog niet geplaatste leerlingen (onder voorbehoud)  VO 

25 ma 15 juni Melden niet geplaatste leerlingen bij secretariaat  KP en bij Leerplicht.  PO   

  AFSLUITING ELK:  Printen in- en uitschrijvingsbewijzen voor eigen administratie printen OKI-doc’s leerlingen (OKI-doc’s zijn 
volgend schooljaar nog 2 weken beschikbaar) 

PO VO 

27-33 
30-35 

04-07 t/m 16-08 
18-07 t/m 30-08 

Regio Noord : ZOMERVAKANTIE 
Regio Midden : ZOMERVAKANTIE 

PO 
PO 

VO 
VO 

mailto:kernprocedureamstelland@swvam.nl

