Tijdpad aanmelding brugklas 2021
Alle scholen in Amstelveen en de regio houden zich aan de afspraken van de kernprocedure
Amstelland. De kernprocedure kent een oriëntatieperiode en een aanmeldingsperiode De
oriëntatieperiode in het schooljaar 2020-2021 loopt van 14 januari tot en met 5 maart 2021.
In deze periode vinden de online Open Huizen en de lesjesmiddagen plaats. De aanmelding
vindt plaats als de basisschooladviezen bekend zijn. De aanmeldingsperiode vindt dit jaar
plaats van maandag 1 maart t/m vrijdag 5 maart 2021. Om in aanmerking te komen voor een
plaats op het Amstelveen College moet bij ons aangemeld worden en voldoen aan de
toelatingsnormen van de kernprocedure (zie hieronder). Alle leerlingen die zich tot en met 19
maart 2021 aanmelden, worden behandeld alsof zij gelijktijdig zijn aangemeld.
De scholen die meedoen aan de kernprocedure Amstelland garanderen dat elke leerling die
aangemeld is in de aanmeldingsperiode én aan de toelatingscriteria voldoet een bijpassende
plek op één van deze scholen krijgt. Alle VO scholen in de regio doen mee aan het
Elektronisch Loket Kernprocedure (ELK). U ontvangt van de basisschool een op naam gesteld
aanmeldformulier met een uniek leerling-nummer, dat u inlevert op de school waar u uw
kind aanmeldt. Naast dat aanmeldformulier dient u het aanmeldformulier van de
betreffende school in te vullen en eventuele andere formulieren van de school zelf.
Het aanmeldformulier van het Amstelveen College kunt u vanaf maandag 1 februari 2021
invullen op de website van onze school (www.amstelveencollege.nl). Het aanmeldformulier
wordt dan digitaal naar ons verzonden. U krijgt een uitnodiging om in de aanmeldingsperiode
(van 1 t/m 5 maart) langs te komen om uw handtekening te zetten op het aanmeldformulier
en tevens het ELK formulier, kopie ID en eventuele rapporten in te leveren.
De aanmeldprocedure verloopt als volgt:
 Vanaf 1 februari 2021 bestaat de mogelijkheid om het aanmeldformulier van het AC
in te vullen via onze website.
 In de aanmeldingsweek van 1 t/m 5 maart komt u langs op het Amstelveen College
om uw handtekening te zetten op het aanmeldformulier, deze printen wij voor u uit.
 Bij de aanmelding hebben wij nodig:
o het ingevulde aanmeldformulier van het Amstelveen College (deze heeft u
online naar ons verstuurd en printen wij voor u uit)
o het aanmeldformulier ELK van de kernprocedure met het advies van de
basisschool;
o een kopie van het identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart of uittreksel uit
de BRP (Basis Registratie Personen).
Denkt u bij bijzonderheden nog aan een eventuele dyslexieverklaring of andere bijzondere
informatie die voor de school van belang kan zijn?




Voor Passend Onderwijs: Bijzonderheden kunt u nalezen op de website van de
kernprocedure: http://swvam.nl .U leest daar in een stroomschema hoe de stappen
dit aanmeldingsjaar verlopen.
Heeft u geen vragen over passend onderwijs, maar wilt u meer weten over de
kernprocedure of informatie(brochures) downloaden, kijkt u dan op:
http://swvam.nl/aanmelden/

In de week na de aanmeldingsweek ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding
per mail.
Het advies van de basisschool is leidend voor het niveau van aanmelding. Er volgt nog een
eindtoets. Deze vindt plaats op 20, 21 en 22 april 2021. De eindtoets kan alleen tot
heroverweging van het advies door de basisschool leiden als de plaatsing daardoor hoger zou
uitvallen. Als het advies na de heroverweging inderdaad hoger uitvalt, kan de leerling alleen
als er plek is in de betreffende afdeling, daar ook daadwerkelijk geplaatst worden. Aangezien
wij tweejarige brugklassen hebben m/h, h/a en v, zal iedere leerling de kans krijgen op
zijn/haar niveau door te stromen.
Als richtlijn voor het advies geeft de Kernprocedure de volgende gegevens:
Plaatsingswijzer vwo
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op I/A-niveau.
Plaatsingswijzer havo
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op II of A en B-niveau.
Plaatsingswijzer vmbo-tl/mavo/vmbo-gl
De leerling heeft in groep 6 t/m 8 op de toetsen die deel uitmaken van het
leerlingvolgsysteem over het geheel genomen resultaten behaald op III/C-niveau en heeft
daarnaast ook B-scores.
DECENTRALE LOTING EN CENTRALE PLAATSING EN LOTING
Eventuele decentrale loting op do 1 april 2021
Op donderdag 1 april 2021 kan bij teveel plaatsbare leerlingen op alle VO scholen een loting
plaatsvinden. Omdat dit per school apart gebeurt spreken we van de decentrale loting.
Eventuele centrale plaatsing en loting op di 6 april 2021
Leerlingen die bij de decentrale loting op de school van eerste voorkeur zijn uitgeloot worden
ingebracht bij de centrale plaatsing en loting op dinsdag 6 april 2020. Als daar blijkt dat de
school van tweede voorkeur plaats heeft wordt de leerling daar geplaatst. Als daar blijkt dat
de school van tweede voorkeur te weinig plaatsen heeft vindt wederom een loting plaats, we
spreken dan van de centrale loting. Vervolgens wordt er eventueel gekeken naar de scholen
van derde en volgende voorkeuren en wordt het proces herhaald tot alle leerlingen geplaatst
zijn.

De decentrale en centrale plaatsing en loting zijn afgerond op woensdag 7 april 2021. Op die
dag wordt u gemaild of uw kind is toegelaten op het Amstelveen College en gebeld als uw kind
is uitgeloot en eventueel is geplaatst op een school van tweede of volgende voorkeur.
Als uw kind niet op het Amstelveen College geplaatst is dient u hem/haar op donderdag 8 of
uiterlijk vrijdag 9 april 2021 aan te melden bij de school van uiteindelijke plaatsing en daar
het ingevulde school specifieke aanmeldformulier in te leveren.
Plusprofielen en vwo-Xtra
Al vele jaren biedt het Amstelveen College extra aanbod voor leerlingen met een bijzondere
interesse. Alle afdelingen van het Amstelveen College bieden de plusprofielen sport,
expressie, bètatalent en ondernemerschap aan. Het Amstelveen College is een bèta
excellente school en sinds 2018 lid van het Pre University College.
In onze vwo-Xtra klassen bieden we een inspirerende, eigentijdse vorm van onderwijs aan die
is toegesneden op de vwo-leerling die gemakkelijk leert, een brede interesse heeft en graag
een stapje extra zet: de leerling die wil en kan excelleren.
Zowel vwo- als gymnasiumleerlingen kunnen kiezen of ze in een reguliere klas plaats willen
nemen of voor een vwo-Xtra klas in aanmerking willen komen. Voor de vwo-Xtra klas vindt
vervolgens een selectie plaats.
Extra voorlichting, intake en kosten
Voor de extra activiteiten in het kader van plusprofielen vragen wij ouders een extra financiële
bijdrage van 150 euro. Voor extra activiteiten in het kader van vwo-Xtra: 150 euro (prijzen
2019).
Een extra online voorlichtingsavond over de plusprofielen en vwo-Xtra vindt plaats op
woensdag 17 februari 2021. Schrijf u in op de website!
Leerlingen die voor een plusprofiel en/of het vwo-Xtra in aanmerking willen komen, moeten
een intake doen. De intakes van de plusprofielen vinden plaats op woensdag 24 maart 2021,
die voor vwo-Xtra op donderdag 25 maart 2021.
Eindtoets
Nieuwe regelgeving verplicht alle basisscholen tot het afnemen van een cito- of andere
eindtoets. De eindtoetsen vinden plaats op 20, 21 en 22 april 2021. Pas medio mei 2021
ontvangen de basisscholen de uitslag daarvan. Indien het resultaat van de eindtoets een hoger
niveau dan het basisschooladvies aangeeft, zal de basisschool het advies heroverwegen en
eventueel aanpassen.
Voor alle verdere bijzonderheden over de kernprocedure - zie:
http://swvam.nl

