PERSBERICHT Matching Voortgezet Onderwijs Amsterdam 13 april 2017

De jaarlijkse matching leerlingen groep 8 naar Amsterdams voortgezet onderwijs is
afgerond. De jaarlijkse Amsterdamse matching voor groep 8-leerlingen die komend
schooljaar doorstromen naar het voortgezet onderwijs is volgens planning afgerond. Ook de
laatste 44 leerlingen die nog geen plek hadden op een school van hun voorkeur, hebben
deel kunnen nemen aan de afrondingsfase, een tweede centrale loting en matching. Alle
leerlingen die deel hebben genomen, hebben een nieuwe voorkeurslijst opgesteld met
scholen die beschikbare plekken hadden. Er waren voldoende plekken om deze leerlingen
te kunnen plaatsen op de school van hun nieuwe eerste voorkeur. De leerlingen kunnen
vandaag, 13 april, vanaf 7.30 uur online de plaatsing bekijken. De scholen waar de
leerlingen zijn geplaatst sturen vandaag een welkomstbrief, waarin de plaatsing wordt
bevestigd.
De procedure van de centrale loting en matching vond voor de derde keer plaats voor 7.638
leerlingen, voor wie 10.528 plaatsen op 62 scholen beschikbaar waren. In de eerste centrale
loting en matching is 97,72% van de leerlingen geplaatst op een school in de top 5 van zijn
of haar keuze.
Kernprocedure
De centrale loting en matching is onderdeel van de Kernprocedure, waarin afspraken zijn
gemaakt over de overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs. De Kernprocedure
is opgesteld door OSVO, BBO (Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam primair en speciaal
onderwijs) en de gemeente Amsterdam.
Ouders hebben via de organisaties OCO, VSA en Petitie voor Matching deelgenomen aan
een werkgroep, waar onder andere over verbetering van de matching is gesproken.
Informatie ouders en basisscholen
Ouders en basisscholen zijn geïnformeerd over de Kernprocedure via de Keuzegids
Voortgezet Onderwijs Amsterdam, de website www.voschoolkeuze020.nl en een ruim
aanbod aan informatiemateriaal. Ook kunnen zij contact opnemen met de school van
plaatsing. Tevens is er tot en met 21 april een servicedesk bereikbaar voor vragen van
ouders en leerlingen:
Telefoon: 085 773 14 33
E-mail: servicedesk@mepsosvo.nl
In OSVO zijn de schoolbesturen in het Amsterdamse voortgezet- en middelbaar
beroepsonderwijs vertegenwoordigd.

