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Afname M-toetsen groep 8

Week 3 + 4
ma 12 – vr 23 januari

Definitieve adviesgesprekken met ouders en
leerlingen
Uitdelen aan leerlingen groep 8 overzichten
voorkeurslijst en voorwaarden matching

Week 5
ma 26 – vr 30 januari

MEPS: invullen beschikbare plaatsen per basisschooladvies t.b.v. de matching

AANMELDING

AANMELDING

leerlingen praktijkonderwijs/tussenvoorziening/VSO/
deelname aan kopklas
ELKK: opstellen en vrijgeven oki-doc’s
Ouders krijgen afschrift van oki-doc

leerlingen praktijkonderwijs/tussenvoorziening/VSO/
deelname aan kopklas
ELKK: registratie zodra aanmelding binnen is

ma 26 – vr 30 januari

5 – 30 januari: lwoo/PrO/zorg
5 januari – 27 maart: overig
Start behandeling pro/tussenvoorziening/lwoo op
tussenvoorziening/VSO/kopklas

vanaf ma 2 februari
Week 6
uiterlijk vr 6 februari

ELKK: invullen basisschooladviezen

za 21 februari – zo 1 maart

VOORJAARSVAKANTIE
ELKK: printen en uitreiken aanmeldingsformulieren
Let op! Leerling kan zich pas aanmelden als bsa is
ingevuld in ELKK

Week 11
ma 9 – vr 13 maart
Week 12 t/m 14
ma 16 maart – do 2 april

AANMELDING

VOORJAARSVAKANTIE

■ Opstellen en ondertekenen voorkeurslijst

■ Aanmelding bij VO-scholen
■ ELKK: registratie zodra aanmelding binnen is

Week 12 +13
ma 16 – vr 27 maart

met ouders
■ Gereed voor aanmelding: uiterlijk vr 27 maart

AANMELDING

(zodat PO aanmelding ziet)

■ MEPS: voorkeurslijsten invoeren en printen
■ Laten ondertekenen door ouders

Week 14
ma 30 maart – do 2 april

Vervolg aanmelding bij VO-scholen

PASEN

vr 3 – ma 6 april

PASEN

BEHANDELING

Week 15 t/m 17
di 7 – vr 24 april

BEHANDELING
Zonodig contact leggen met PO-school
ELKK: registreren plaatsbaarheid
Let op! Leerlingen die niet op plaatsbaar zijn gezet
in ELKK gaan niet mee in de matching.
Eventuele recht op hardheidsclausule/toptalent
vastleggen

Week 17
21, 22 en 23 april

Afname centrale eindtoets

Week 18
vanaf ma 27 april

MEPS: Check op recht op voorrang
MEPS: Voorlopige matching

za 2 – zo 17 mei

MEI-VAKANTIE

za 25 april – zo 10 mei

MEI-VAKANTIE

do 14 + vr 15 mei

HEMELVAART

HEMELVAART
Cito-score eindtoets bekend

op zijn vroegst wo 13 mei

Heroverweging basisschooladvies
1. Gesprek met ouders, als cito hoger is dan advies
2. Bij aanpassing: contact met VO-school voor
intrekken van aanmelding en teruggave oki-doc
3. ELKK: indien van toepassing: aanpassen basis
schooladvies in oki-doc: uiterlijk donderdag 21 mei
4. ELKK: uitdraaien nieuw aanmeldingsformulier
voor betreffende leerlingen
5. (Eventueel) opstellen nieuwe voorkeurslijst
6. Zo mogelijk al aanmelden bij VO-school

Week 21
ma 18 – vr 22 mei

Teruggave oki-doc in geval van aanpassing basisschooladvies

zo 24 + ma 25 mei

PINKSTEREN

Cito-score eindtoets bekend

PINKSTEREN

AANMELDING

AANMELDING

leerlingen met heroverwogen advies als andere
school van voorkeur
Let op! Leerlingen maken in dat geval ook een
nieuwe voorkeurslijst.

leerlingen met heroverwogen advies als andere
school van voorkeur
■ ELKK: registratie zodra aanmelding binnen is
■ MEPS: controleren en opstellen nieuwe voorkeurslijsten
■ MEPS: uiterlijk vrijdag 29 mei registratie nieuwe
voorkeurslijsten
■ Behandelen aanmelding

Week 22
di 26 – vr 29 mei

Week 23
vanaf wo 3 juni

MEPS: Definitieve matching

vanaf do 4 juni

MEPS: Genereren plaatsingsbesluiten:
VO-scholen informeren de leerlingen op basis van
de uitslag van de definitieve matching
ELKK: Import van plaatsingen door DMO
MEPS: Ontvangst reservelijsten

Week 24
ma 8 – vr 12 juni

ELKK: Plaatsingsbesluit bekend bij PO-school

Week 24 + 25
ma 8 – vr 19 juni

Selectie profielklassen en indeling klassen

Week 26
di 23 of wo 24 juni

Kennismakings(mid)dag VO-school
voor geplaatste leerlingen

Kennismakings(mid)dag VO-school
voor geplaatste leerlingen

za 4 juli – zo 16 augustus

ZOMERVAKANTIE

ZOMERVAKANTIE

Meer weten?
Gemeente Amsterdam
W
W

amsterdam.nl/naardebrugklas
amsterdam.nl/schoolwijzer
kernprocedure@amsterdam.nl

ELKK-Helpdesk
Voor technische vragen en ondersteuning bij het werken
in ELKK
W

OSVO (Amsterdamse VO-schoolbesturen)
Voor vragen over aanmelding, opstellen voorkeurslijsten
VO-scholen, plaatsing, matching
W

verenigingosvo.nl
secretariaat@verenigingosvo.nl

MEPS-Helpdesk
Voor technische vragen en ondersteuning bij het werken
in MEPS
W

BBO (Amsterdamse PO-schoolbesturen)
Voor vragen over het basisschooladvies, cito (eind)toetsen,
opstellen voorkeurslijsten basisscholen
W

bboamsterdam.nl
info@bboamsterdam.nl

elkk.amsterdam.nl (alleen voor scholen)
elkk-helpdesk@amsterdam.nl
020 251 8008

mepsosvo.nl (alleen voor VO-scholen)
secretariaat@verenigingosvo.nl

PO- en VO-raad
Landelijke website over de nieuwe regeling
overstap PO-VO
W

nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl

ABC-Atlas
Voor informatie over didactische onderzoeken en
lat/cap-traject
W

hetabc.nl/naar-het-vo
020 625 7586
06 31 631 624

PCL-VO
Voor hulp bij advisering leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte
Contactpersoon: Joy Bijleveld
j.bijleveld@swvadam.nl
020 811 9921
06 41054 230

RVC-Amsterdam
De Amsterdamse RVC-regeling
Contactpersoon: Anneke Legel
alegel@hetabc.nl
020 799 0039

RVC-VO
De landelijke RVC-regeling (indicatiestelling PrO en lwoo)
W

www.rvc-vo.nl

OCO
Voor alle vragen van ouders

SWV-VO
Voor informatie over zorg in en rondom het voortgezet
onderwijs
W

swvadam.nl
020 811 9921

W

onderwijsconsument.nl
info@onderwijsconsument.nl
020 330 6320

