
 

 
 
Datum:     26 februari 2016 
Betreft:     de rekentoets 
Kenmerk: 15104/WVN 
 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), beste leerling,  
 
Op donderdag 17 maart 2016 vindt voor alle leerlingen 3 mavo, 4 havo en 5 vwo de 
rekentoets plaats. De leerlingen krijgen in totaal vier kansen om de rekentoets te maken: 
tweemaal in het voorexamenjaar en tweemaal in het examenjaar. Dit betekent overigens niet 
dat deelname op 17 maart vrijblijvend is; de eindexamenregels met betrekking tot absentie 
en te laat komen gelden ook voor de rekentoets.  
 
Voor mavo- en havoleerlingen is nog niet bekend of het cijfer van de rekentoets gaat 
meetellen in de slaag/zak-regeling. Wij verwachten hier eind september 2016 meer 
duidelijkheid over te krijgen. De rekentoets moet wél als verplicht onderdeel van het 
eindexamen zijn afgelegd. 
 
Leerlingen die dit schooljaar (2015-2016) eindexamen vwo doen moeten ten minste een 5 
hebben behaald voor de rekentoets. Voor de leerlingen die volgend jaar eindexamen vwo 
doen is nog niet bekend welk cijfer minimaal behaald moet worden.  
In schooljaar 2016-2017 wordt de rekentoets wel onderdeel van de kernvakkenregel, wat 
inhoudt dat voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets in totaal één eindcijfer 5 
mag worden gehaald. De rest moet minimaal een 6 zijn. Verder telt het rekentoetscijfer niet 
bij de berekening van het gemiddelde CE-cijfer en evenmin bij de compensatieregel. Dat 
laatste betekent dat er met een hoog cijfer voor de rekentoets geen ander vak 
gecompenseerd kan worden en het omgekeerde is ook niet mogelijk. 
 
Het cijfer van de rekentoets telt op geen enkele afdeling mee voor de overgang.  
 
Leerlingen die officieel erkende dyslexie hebben, mogen een half uur langer over hun 
rekentoets doen. 
 
Mavoleerlingen doen de toets in eerste instantie op 2F niveau. Havo- en vwo-leerlingen doen 
de toets op 3F niveau. Mavoleerlingen kunnen ervoor kiezen de toets de tweede, derde of 
vierde keer op 3F niveau af te leggen. Leerlingen mogen zelf kiezen welk cijfer en dus 
niveau op de cijferlijst vermeld wordt. 
Leerlingen met dyscalculie hebben het recht een aangepaste rekentoets te maken: de 
mavoleerlingen 2F ER en de havo- en vwo-leerlingen 3F ER. Hierbij staat ER voor Ernstige 
Rekenproblemen. Leerlingen of hun ouders moeten hierbij wel een dyscalculie-verklaring 
kunnen overleggen. Ze dienen bij de wiskundedocent of de teamleider expliciet aan te geven 
dat ze van deze mogelijkheid gebruik willen maken. De leerlingen met dyscalculie die de 2F 
ER toets maken doen dit op woensdag 16 maart. De 3F ER toets wordt op woensdag 23 
maart afgenomen. 



 
Het hoogst behaalde cijfer en het niveau waarop de rekentoets is afgelegd komen op de 
cijferlijst bij het diploma te staan. 
 
Op Het Schoter krijgen de leerlingen van alle klassen rekenonderwijs in de wiskundelessen. 
De leerlingen van 4 havo die geen wiskunde in hun pakket hebben,  
krijgen een uur rekenles per week. Deze les duurt tot aan de toets die in maart in de 
voorexamenklas wordt afgenomen. 
 
We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen uw kind veel succes met de 
rekentoets.  
 
Voor eventuele vragen kunt u met een van de ondergetekenden contact opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens, de rekencoördinator, de examensecretaris en de teamleider mavo, 
Arjan van Waveren, teamleider havo/vwo. 

 

 

 

 

 


