
Beste leerkracht groep 8,      Aalsmeer, 25 januari 2021 
 
Afgelopen week hebben we binnen de Kernprocedure Amstelland in kleine kring overlegd over de 
gevolgen van de verlengde lockdown PO voor het afnemen van de M-toetsen en het opstellen van 
het basisschooladvies. Aan dit overleg namen, naast de projectleider en secretaresse, deel: Bas van 
Staveren (leerkracht groep 8 De Kwikstaart) en Carola Tabak (IB’er BS De Cirkel) en Elbert Huijts 
(coördinator onderwijsondersteuning  De Groenstrook) en Nanda Marrenga  (conrector Keizer Karel 
College). We hebben besproken welke noodzaak/wenselijkheid er bestaat voor de M-toetsen als 
basis voor het basisschooladvies en of we kunnen/willen schuiven in het tijdpad Kernprocedure. De 
voorstellen vanuit dit kleine groepje zijn voorgelegd aan alle Besturen die deelnemen aan het 
Bestuurlijk Overleg Kernprocedure Amstelland en zij hebben, met enkele kanttekeningen die 
inmiddels in onderstaand voorstel zijn verwerkt, unaniem ingestemd. 
 
Het gaat om het volgende: 
 

1. We vragen het PO, het basisschooladvies op te stellen met alle gegevens die op dit moment 
beschikbaar zijn; dat is dus in de meeste gevallen zónder de M-toetsen. Onze overtuiging is, 
dat de basisschool de (meeste) leerlingen vele jaren heeft gevolgd en op basis daarvan heel 
goed een advies kan opstellen. Het VO gaat bij plaatsing van deze adviezen uit, ook zónder 
onderliggende resultaten van de M-toetsen. Dat betekent dus dat het recent door OCW 
toegestane (niet verplichte!) uitstel voor het opstellen van het basisschooladvies tot 15 
maart niet van toepassing is, omdat in Amstelland de M-toetsen geen rol hoeven te spelen 
bij het opstellen van het advies. 
 

2. Voor leerkrachten/ IB’ers die twijfelen over het beste advies of die graag even extern 
overleggen, organiseren we 2x een adviesbijeenkomst via Teams: op dinsdagmiddag 9 
februari tussen 14.00 en 16.00 uur en op woensdagochtend 10 februari tussen 09.00 en 
12.00 uur. Aanmelden daarvoor kan t/m vrijdag 5 februari bij de kernprocedure 
(kernprocedureamstelland@swvam.nl).  Dan zijn voor dat overleg beschikbaar: Bas van 
Staveren (leerkracht groep 8 De Kwikstaart), Carola Tabak (IB’er De Cirkel), Elbert Huijts 
(coördinator onderwijsondersteuning  De Groenstrook) en Nanda Marrenga (conrector 
Keizer Karel College). 
 

3. We vragen het PO om de adviezen en oki-docs vóór 1 maart in ELK in te voeren 
 

4. We handhaven de rest van het tijdpad van aanmelding en behandeling zoals was 
afgesproken (uiteraard binnen de dan geldende regels) 
 

5. Mocht de eindtoets (dit jaar wel afgenomen worden en) leiden tot een heroverweging en 
aanpassing van het advies, dan gaat de speciale, zorgvuldige procedure in werking die we 
vorig jaar hebben ontworpen voor de opgehoogde adviezen. Uitgangspunt is, dat leerlingen 
met een opgehoogd advies onderwijs aangeboden krijgen op het hogere niveau. In het 
tijdpad en in de handleiding staan de precieze data en acties binnen de procedure.  

 
6. Het VO beseft, dat het ook voor het PO geen optimaal onderwijsjaar was en zal, zoveel als 

mogelijk is, volgend jaar ondersteuning organiseren voor leerlingen die dat nodig blijken te 
hebben. 

 
We hopen dat we ondanks alles ook dit jaar als PO en VO gezamenlijk binnen de Kernprocedure de 
voorwaarden kunnen scheppen voor een goede overstap van leerlingen van PO naar VO. 
 
Anneke Velthuijsen, Projectleider Kernprocedure Amstelland 
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