
Tijdpad Kernprocedure po/vo
Overstap 2018

2017 PO VO
Week 36 - 37

ma 4 t/m vrij 15 sept
ELKK: downloaden inschrijfbewijzen vo (door po) of uitschrijfbewijzen po (door vo) X X

Week 36 Inloggegevens ELK naar de contactpersonen schoolbestuur. Zie brief dd. 18 juli 2017 X
Week 38

uiterlijk vrij 8 sept
Niet-geplaatste leerlingen uit overstap 2017 aangemeld bij het SWV vo X

vanaf start schooljaar 
2017-2018

ORIENTEREN
Start vroege oriëntatie leerlingen met eXtra ondersteuningsbehoefte (regulier vo/ vso/ pro/ tussenvoorziening/ 
kopklas/ isk)

X X

Week 36 - 39
ma 4 t/m vrij 29 sept

Invoeren schoolgegevens t.b.v. Keuzegids. 
Instructie volgt. 

X

Week 38
di 19 sept

Voorlichting SWV VO over basisschooladvies en advies voor eXtra ondersteuning. X

Week 40
uiterlijk vrij 6 okt

LAT afname
ELK: Invoeren overstapleerlingen met voorlopig basisschooladvies.

X

Week 41 - 6
vanaf ma 9 okt t/m 9 feb 

AANMELDEN -  vso/ kopklas X X

Week 43
ma 23 t/m vrij 27 okt

Herfstvakantie X X

Week 42
uiterlijk vrij 20 okt

ELK: Deadline LAT invoer door scholen die zelf nakijken. Alles ingevoerd, bericht atlas-secretariaat@hetabc.nl X

Week 44 - 51 Afname CAP. Indien IQ > 90 volgt afname SEM X
Week 46

uiterlijk vrij 17 nov
Keuzegidsen zijn ontvangen en uitgedeeld aan de leerlingen van groep 8. X

Week 46 - 47
ma 13, di 14, 

woe 22 en do 23 nov

Informatiebijeenkomst Kernprocedure en ELK
ma 13 nov noord, di 14 nov zuid/centrum, 
woe 22 oost/zuid-oost, do 23 nov west

X X

Week 49 Inloggegevens ELK naar de contactpersonen schoolbestuur. 
De eerste capaciteitsopgave tbv de centrale loting & matching.

X

Week 52 vakantie

2018 PO VO
Week 1 vakantie

Week 2 - 8
jan en feb

ORIENTEREN
Open dagen vo-scholen

X X

Week 2 - 4
ma 8 t/m vrij 26 jan

M8 toetsen X

Week 4
uiterlijk vrij 26 jan

ELK: Invoeren basisschooladviezen vso/ pro/ tussenvoorziening/ kopklas/ isk en printen aanmeldformulieren voor 
deze leerlingen. 

X

Week 5
Uiterlijk vrij 2 feb

Definitieve adviesgesprekken met ouders en leerlingen.
ELK: Controle capaciteit en voorkeurslijsten

X
X

Week 5 - 6
ma 29 jan t/m vrij 9 feb

AANMELDEN (en start BEHANDELING )
pro/ tussenvoorziening/ isk 
(vso en kopklas kan aanmelden vanaf ma 9 okt 2017)

X X

Week 6
Uiterlijk woe 7 feb

ELK: Invullen overige basisschooladviezen. 
Vrijgeven oki-doc's leerlingen vso/ pro/ tussenvoorziening/ kopklas/ isk. Ouders krijgen een afschrift. 

X

Week 7 - 8
woe 14 t/m vrij 23 feb

ELK: Printen aanmeldformulier voor regulier vo en deze uitreiken. X

Week 8
uiterlijk vrij 23 feb

PLAATSING
pro/ tussenvoorziening/ isk/ vso/ kopklas
Plaatsbaarheid leerlingen (evt. onder voorbehoud toekenning toelaatbaarheidsverklaring van het SWV vo) wordt aan 
ouders en leerlingen kenbaar gemaakt. 

Indien leerling toch naar regulier vo zal gaan, dan: 
ELK: Basisschooladvies aanpassen en aanmeldformulier voor de centrale loting & matching printen en uitreiken aan 
ouders. 

Deadline intakes vakscholen (Mediacollege, Hubertus & Berkhoff en IVKO kunstschool)
ELK: registratie uitkomsten intakes

X

X

X

X

Week 9
ma 26 t/m vrij 2 mrt

voorjaarsvakantie

Week 10
Uiterlijk ma 5 mrt 

ELK: Oki-doc's alle leerlingen vrijgeven. Ouders krijgen een afschrift. X

Week 10 - 11
ma 5 mrt t/m vrij 16 mrt

AANMELDEN
Centrale loting & matching (regulier vo)
Leerlingen melden zich aan bij de school van eerste voorkeur met een zo lang mogelijke voorkeurslijst.

ELK: Registreren aanmelding, evt voorrang en voorkeuren. 

X

X

Week 11 - 13
ma 12 mrt t/m do 29 mrt

CONTROLE
Centrale loting & matching (regulier vo)
Procedurele controle op compleetheid oki-doc en onderbouwing basisschooladvies

X

Week 13 - 14
vrij 30 mrt en ma 2 apr

goede vrijdag en Paasmaandag



Week 14
do 5 apr

PLAATSING - Centrale loting & matching (regulier vo)
ELK: Hierin is de plaatsing te zien. Ook ouders hebben toegang tot een speciaal ouderportaal. 

Welkomstbrieven verzenden en uit ELK is een eXport te halen met de gegevens van de geplaatste leerlingen. 

Evt. printen en uitreiken van nieuwe aanmeldformulieren met voorkeurslijst van scholen met nog beschikbare 
plekken voor de afrondingsfase. 

X

X

X

Week 14 - 15
vrij 6, ma 9 apr en 

di 10 apr

AFRONDING  - Centrale loting & matching (regulier vo) 
Primair bedoeld voor leerlingen die niet geplaatst konden worden in de centrale loting & matching.

EXtra voorlichting vo-scholen met beschikbare plekken

X X

Week 15
ma 9 apr en di 10 apr

AANMELDING AFRONDING - Centrale loting & matching (regulier vo)
Aanmelden bij de school van nieuwe eerste voorkeur met een voorkeurslijst.

ELK: Registreren aanmelding, voorkeuren en evt voorrang. 

X

X

Week 15
do 12 apr

PLAATSING AFRONDING - Centrale loting & matching (regulier vo)
ELK: Hierin is de plaatsing te zien. 

Welkomstbrieven verzenden en uit ELK is een eXport te halen met de gegevens van de geplaatste leerlingen. 

X X

X

Week 14 - 20 BEHANDELING - Centrale loting & matching (regulier vo)
Behandelfase geplaatste leerlingen op mate van ondersteuningsvraag. 

X

Week 16
Centrale eindtoets

Capaciteitsopgave t.b.v. heroverwegingen

X

X
Week 17 - 18

vrij 27 apr t/m vrij 4 mei
koningsdag-/ meivakantie

Week 19
do 10 mei t/m vrij 11 mei

hemelvaart

Week 20 - 21
ma 14 t/m vrij 25 mei

HEROVERWEGINGEN - Regulier vo
Gesprek met ouders als resultaat eindtoets hoger is dan advies, evt bijstellen van het advies.
ELK: Bijgestelde adviezen invullen uiterlijk di 22 mei.

Als een leerling met een bijgesteld advies ook een hoger onderwijsniveau wilt volgen, dan kan de ouder in gesprek 
gaan vo-school van plaatsing of het mogelijk is dat de leerling op een hoger onderwijsniveau ingedeeld kan worden. 
   Kan dit, dan geen verdere actie gewenst 
   Kan dit niet, dan kan in de aanvankelijke brugklas op de vo-school van eerdere plaatsing blijven of de leerling wordt 
aangemeld bij een nieuwe vo-school met beschikbare plek. Tot de nieuwe plaatsing blijft de plek op de school van 
eerdere plaatsing gereserveerd voor de leerling. 

X X

Week 21
ma 21 mei

Pinkstermaandag

Week 21
di 22 mei t/m vrij 25 mei

ELK: Printen aanmeldformulier met keuzelijst van vo-scholen in deze fase voor heroverwegers.

VO-scholen met beschikbare plekken doen eXtra voorlichting.  

X

X

Week 22
ma 28 mei en di 29 mei

AANMELDEN HEROVERWERGING - Leerlingen met een bijgesteld advies nav de eindtoets. 
De ouders melden de leerling aan bij de nieuwe school van voorkeur. Er is geen centrale loting & matching, dus er 
hoeft geen voorkeurslijst te worden opgesteld.  

ELK: Verwerken aanmeldingen. Er is geen centrale loting & matching. Bij overaanmelding wordt er geloot op de school 
zelf. 

X X

X

Week 22
do 31 mei

PLAATSING HEROVERWEGING
Het bericht van plaatsing gaat via de vo-school direct naar de leerling en/of de ouders. 
Leerlingen met een bijgesteld advies die naar een nieuwe vo-school gaan, dienen na deze nieuwe plaatsing zich af te 
melden bij de vo-school van eedere plaatsing. 

Welkomstbrieven verzenden en uit ELK is een eXport te halen met de gegevens van de geplaatste leerlingen. 

X X

X
Week 26

di 26 en woe 27 jun
Kennismakings(mid)dag vo-school leerlingen. X X

Week 26
uiterlijk vrij 29 jun

ELK: Alle geplaatste leerlingen verwerken. X

Week 27 - 36
ma 2 jul t/m vrij 7 sept

ELK: downloaden inschrijfbewijzen vo (door po) of uitschrijfbewijzen po (door vo) X X

Week 28 - 36
vanaf half juli tot uiterlijk 

vrij 7 sept

Niet-geplaatste leerlingen aanmelden bij het SWV VO X

Week 30
ma 23 jul

zomervakantie

Week 31
di 31 jul

Einde reservelijst X

v20171009
Warme overdracht

Do 23 nov 2017 Oost - Terugkoppeling overgestapte leerlingen
Do 14 jun 2018 Oost - Tafeltjesmiddag overstapleerlingen
Woe 15 nov 2017 Centrum / Zuid - Terugkoppeling overgestapte leerlingen
Woe 13 jun 2018 Centrum / Zuid - Tafeltjesmiddag overstapleerlingen
Woe 22 nov 2017 Noord - Terugkoppeling overgestapte leerlingen
Woe 17 jan 2018 West - Terugkoppeling overgestapte leerlingen
Woe 20 jun 2018 West - Tafeltjesmiddag overstapleerlingen


