
 
 
 
 
Datum:     8 januari 2016  
Betreft:     de rekentoets derde ronde 4M, 5H, 6V 

Kenmerk: 15.041/SPP 

 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) / beste leerling, 
 
In maart 2015 heeft de eerste afname van de rekentoets plaatsgevonden voor de 
leerlingen van de huidige 4 mavo, 5 havo en 6 vwo. Het resultaat hiervan is bekend 
en is te vinden in Magister. In mei en juni 2015 hebben leerlingen in de tweede ronde 
de kans gekregen om hun cijfer te verbeteren. In januari is de derde ronde gepland. 
Leerlingen die dit willen kunnen dan hun cijfer proberen te verbeteren. Hierbij geldt 
steeds dat het hoogste cijfer meetelt. Ook kunnen mavoleerlingen ervoor kiezen de 
toets op 3F niveau te doen (havo/vwo). Voor deze groep geldt dat zij zelf mogen 
kiezen welk cijfer op hun diploma vermeld wordt. 
 
Alle leerlingen die tot nu toe nog geen voldoende hebben gescoord willen wij 
dringend verzoeken de rekentoets opnieuw te maken. Het Schoter vindt het namelijk 
belangrijk dat de leerlingen een zo hoog mogelijk cijfer scoren voor de rekentoets.  
 
De planning van de afname is woensdag 20 januari van 13.30 uur tot 15.00 uur. 

Leerlingen die gebruik willen maken van de herkansing kunnen onderstaande strook 
uiterlijk vrijdag a.s.(15 januari) bij de leerlingenbalie inleveren. 

Meer  details van het beleid met betrekking tot de rekentoets zijn te vinden op de 
volgende site: http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl . 
 
We hopen jullie hiermee voldoende te hebben ingelicht. Voor eventuele vragen kunt 
u met een van de ondergetekenden contact opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco Schipper, rekencoördinator sectie wiskunde 

Nienke Wokke, examensecretaris rekentoets 

Mardike de Goede, teamleider mavo 
Arjan van Waveren, teamleider havo/vwo 
  

http://www.steunpunttaalenrekenenvo.nl/


 
 
Opgeven voor herkansing rekentoets, afname op  woensdag 20 januari 2016 
 
(strookje inleveren uiterlijk vrijdag a.s. (15 januari) bij leerlingenbalie in de hal) 
 
Naam leerling ________________________________ 
 
Klas ________________________________________ 
 
Toets:  havo/vwo toets (3F)   /  mavo toets (2F     of        3F)  

 
(omcirkel de gekozen toets) 

 
 
 
 
*) ter info: 

 
Alle leerlingen maken rekentoets 
Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel 

van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de 
rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het behalen van het diploma. 

Voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de 
cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een 
diploma. Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar (2015-2016) minimaal een 5 

halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Alle vwo leerlingen hebben 
minstens een 5 gehaald, dus niemand zal zakken op de rekentoets. 

 
 
 
 


