
 
 
 
Datum:     13 mei 2016  
Betreft:     hulplessen en herkansing rekentoets  

Kenmerk: 15160/GDE/SPP 

 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
In maart heeft voor alle leerlingen 3 mavo, 4 havo en 5 vwo de eerste rekentoets plaatsgevonden. In totaal 
krijgen de leerlingen vier maal de kans om de rekentoets te doen: twee maal in de voorexamenklas en 
twee maal in de examenklas. 
De herkansing van dit schooljaar vindt plaats in juni. We maken binnenkort de datum, het tijdstip en het 
lokaal bekend. 
 

We hebben de scores aan de leerlingen meegedeeld, de cijfers staan nu in Magister. Met een 6 zijn de 

leerlingen geslaagd voor de rekentoets. 

 

In aanvulling op de brief van 22 april delen wij u mee dat alle leerlingen die een 6 of lager hebben gehaald 

mee moeten doen aan de herkansing van de rekentoets.  

In verband met de doorstroming naar het vervolgonderwijs is een goed cijfer voor de rekentoets van groot 

belang. Daarom zijn we niet helemaal tevreden met een 6 voor de rekentoets. We stellen daarom het 

volgen van de hulplessen voor deze leerlingen verplicht. Wij hebben de betreffende leerlingen via Magister 

ingedeeld voor hulplessen. De hulplessen zijn al gestart. Mocht u van mening zijn dat u zoon/dochter geen 

hulples meer nodig heeft dan kunt u dat bespreken met de coördinator van de desbetreffende afdeling (bij 

voorkeur via de mail). 

 

Mocht uw zoon/dochter een 7 of hoger hebben gehaald voor de rekentoets en toch gebruik willen maken 

van de volgende mogelijkheid dan kan hij/zij zich uiterlijk 20 mei 12:00 uur via Magister opgeven. De 

leerlingen uit 3M die een 7 of hoger hebben gehaald kunnen zich ook opgeven voor de 3F rekentoets. Dit is 

de rekentoets die de leerlingen uit 4H en 5V nu gedaan hebben. Ook dit kan de doorstroming in het 

vervolgonderwijs ten goede komen. 

Het opgeven via de Labda-app raden wij af. De veiligste manier van opgeven is via een laptop of vaste 

computer. 

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht en wensen uw zoon/dochter veel succes met de 
volgende rekentoets. Mochten de leerlingen nog vragen hebben, dan kunnen ze met hun wiskunde docent 
contact opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Marco Schipper 

rekencoördinator 


