
Naar de middelbare school in Amsterdam 

Instructie aanmelding  

 

Vanaf 7 maart kunnen ouders/verzorgers hun kind digitaal aanmelden voor de 

centrale loting en matching. Hoe dat werkt en wat de rol is van het middelbaar 

onderwijs vertellen we in deze e-mail. 

 

Wat is de rol van het middelbaar onderwijs? 

• Voorrang en hardheidsclausule. Wanneer de middelbare school een 

aanvraag voor de hardheidsclausule honoreert, moet de middelbare school 

dit verwerken in ELK tijdens de aanmeldingsperiode (7 t/m 17 maart). De 

middelbare school van eerste voorkeur, met de onderwijsconcepten 

Dalton, Montessori of Vrije school, controleert in de week na sluiting van 

de aanmeldingsperiode (17 maart) of er aangemelde leerlingen onterecht 

voorrang hebben aangevinkt en geven dit door aan ELK. 

• Versturen van welkomstbrief. De middelbare school ziet tijdens de 

aanmeldingsperiode van 7 tot en met 17 maart in ELK een groeiende lijst 

van leerlingen. Dit zijn de leerlingen die die middelbare school als eerste 

voorkeur hebben. Van deze leerlingen ziet de middelbare school het oki-

doc. Dit zijn nog niet de leerlingen die daadwerkelijk naar die middelbare 

school gaan. Na de loting en matching wordt de uitslag verwerkt in ELK en 

vanaf dan is zichtbaar welke leerlingen op de middelbare school zijn 

geplaatst. Naar deze leerlingen stuurt de middelbare school een 

welkomstbrief. 

• Aanmelding terugtrekken. Als ouders hun aanmelding willen terugtrekken, 

moeten ze daarvoor naar de middelbare school van eerste voorkeur. 

Daarvoor klikt de middelbare school in ELK op ‘terugtrekken’, er volgt een 

terugtrekkingsverklaring uit ELK en deze laat u de ouders ondertekenen. 

Vervolgens vinkt u aan dat ouders akkoord zijn en klikt u op ‘oke’. Houd er 

rekening mee dat er ouders zijn die op het laatste moment willen 

terugtrekken tijdens de aanmeldingsperiode, dus dat er op 17 maart 

personeel aanwezig is op de middelbare school tot 17.00 uur. 

• Leerlingen die geen basisschooladvies hebben. Deze leerlingen melden 

zich niet aan bij ELK maar bij de middelbare school van hun eerste keuze. 

De middelbare school van eerste keuze beoordeelt het niveau en geeft dit 

door aan de ELK servicedesk. De ELK servicedesk zet de leerling in ELK en 

verstuurt een e-mail voor het aanmaken van een account en het opstellen 

en indienen van de voorkeurslijst. 

 

Hoe werkt het aanmelden? 

• Ouders/verzorgers ontvangen een e-mail en brief van ELK over het 

aanmelden  

• In de e-mail staat de gebruikersnaam (het ELK-nummer) van de leerling 



• Van 7 maart tot en met 17 maart 2022 kunnen zij zelf hun kind digitaal 

aanmelden1  

• Aanmelden verloopt via het online aanmeldingsformulier van ELK 

• Ouders/verzorgers checken de kind- en contactgegevens 

• Ouders/verzorgers geven hun voorkeurslijst door 

• Als er een voorrangsregel is, kunnen ze dit aanvinken 

• Als er een dubbeladvies is, kunnen ze aangeven dat ze de wens hebben 

om geplaatst te worden op het hoogste niveau van het dubbeladvies. Na 

de loting en matching ziet de middelbare school in ELK welke leerlingen dit 

willen en kan de middelbare school bepalen of ze hier een klas op 

formeren  

• Ouders/verzorgers controleren en bevestigen de aanmelding. Gegevens 

wijzigen na de definitieve aanmelding kan niet 

• Ouders/verzorgers ontvangen van ELK een ontvangstbevestiging 

• Op 7 april krijgen ouders/verzorgers te horen op welke middelbare school 

hun kind geplaatst is. 

 

Vragen of hulp nodig? 

De bestuursbeheerders van ELK staan voor je klaar. Zij kennen het systeem 

goed en helpen bij vragen. De contactgegevens vindt u op 

www.elkadam.info/handleiding/bestuursbeheerders.  

Wilt u meer weten over een soepele overgang van de basisschool naar de 

middelbare school? Neem een kijkje op www.elkadam.info.  

 

Technische hulp voor ouders/verzorgers 

Zijn er technische problemen bij het digitaal aanmelden? Dan kunt u ouders 

verwijzen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl of naar 020-811 99 44. Dit 

telefoonnummer is gedurende de aanmeldingsperiode bereikbaar op werkdagen 

van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

 

 
 

 
1 Digitaal aanmelden geldt niet voor de kopklas, een school voor speciaal voortgezet onderwijs, 

tussenvoorziening, school voor praktijkonderwijs en ISK. Dit verloopt via de eigen school en een papieren 

aanmeldingsformulier. Met vragen kun je bij de eigen school terecht.  

 

http://www.elkadam.info/handleiding/bestuursbeheerders
http://www.elkadam.info/

