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Persbericht d.d. 20 januari 2021 

 

 

Aanpassing tijdpad kernprocedure 2020-2021 

  

Hierbij informeren wij U over aanpassingen die wij op dit moment in nauw overleg met de 

gemeente, het primair en het voortgezet onderwijs hebben aangebracht in het tijdpad voor de 

kernprocedure voor de overstap van het PO naar het VO.  

 

Tevens informeren wij u over de wijze van voorlichting vanuit de scholen voor voortgezet onderwijs.  

 

Dit alles onder voorbehoud van ontwikkelingen inzake COVID-19, die niemand op dit moment kan 
voorzien, en waarop zowel po- als vo-scholen in Amsterdam zo flexibel mogelijk proberen in te 
spelen. Wij zijn ons ervan bewust dat de overstap een belangrijke periode is in het leven van de 
leerlingen en hun ouders, en wij dragen eraan bij om deze overstap ook in deze nare tijd zo goed 
mogelijk te laten verlopen.  

Aanpassing tijdpad 

Vanwege de verscherpte maatregelen inzake COVID-19 kan een groot aantal leerlingen in groep 8 op 

dit moment niet naar school.  Hierdoor komt de toetsing en advisering van leerlingen onder grote 

tijdsdruk te staan. 

  

Het OSVO heeft begin januari de oorspronkelijke deadline voor het invoeren van de 

basisschooladviezen reeds verzet naar 17 februari.  

Gezien de huidige omstandigheden, waarin de basisscholen vooralsnog in ieder geval tot 7 februari 

voor het grootste deel van de leerlingen niet toegankelijk zijn, heeft het OSVO in overleg met de 

gemeente en scholen voor PO en VO besloten om deze datum opnieuw te verzetten en wel naar 1 

maart 2021. In de tussenliggende periode hebben de basisscholen meer tijd om de leerlingen en 

ouders van een zo passend mogelijk advies te voorzien. 

  

In de periode tussen 1 maart 2021 en 5 maart 2021 ontvangen de ouders de 

aanmeldingsformulieren voor de scholen voor voortgezet onderwijs met de keuzelijst.  

De aanmeldingsperiode vindt plaats in de periode tussen 8 en 19 maart 2021. Afhankelijk van nadere 

COVID-19 maatregelen gaat het OSVO met alle betrokken partijen na hoe deze aanmelding het best 

en het meest veilig kan geschieden.   

  

Voorlichting vanuit de VO-scholen 

Op dit moment doen alle scholen voor voortgezet onderwijs enorm hun best om de voorlichting 

over hun scholen digitaal aan te bieden.  

De VO-scholen bieden digitale open dagen aan, chatmomenten voor leerlingen en 

ouders/verzorgers met docenten en leerlingen, filmpjes die een impressie geven van de school en 

het onderwijs etc.  
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Alle informatie vindt u op de website van de voschoolkeuze020,  www.voschoolkeuze020.nl. 

 

Indien de dan geldende COVID-19 maatregelen dit toelaten, kunnen er in de periode tussen 8 en 19 

maart fysieke kennismakingsactiviteiten op de VO-scholen plaatsvinden.  

 

Los van dit tijdpad is het OSVO nog met alle directe partners in gesprek over de advisering van groep 

8-leerlingen, en over de rol van die advisering in de loting en matching procedure. Het OSVO buigt 

zich over al deze zaken omdat wij alles op alles willen zetten om te zorgen dat elk kind op een goede 

plek terecht komt en de begeleiding krijgt die zijn of haar talent tot gedegen ontplooiing kan 

brengen. 

 

Dit persbericht bevat de voorlopige aanpassingen gezien de situatie van dit moment.  Wij komen de 

komende dagen en weken zeker nog met aanvullende voorstellen, mede afhankelijk van hoe de 

besmettelijkheid van COVID-19 zich ontwikkelt.  
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