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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

Aan de ouders en leerlingen van MM4, VM4, MH5 en MA6  

 

 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 6 februari 2015 

 

 

Betreft: rekentoets 2015 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

 

Tussen 4 maart en 17 maart (mavo) en 11 maart en 24 maart (havo/atheneum) wordt 

de rekentoets afgenomen. Een rooster hiervoor volgt. De toets is een verplicht onderdeel 

van het examen. Wanneer je wegens ziekte afwezig bent, gaan we onderzoeken of je 

elders in de week de toets alsnog kunt maken. Wanneer dit niet mogelijk is heb je 

slechts nog één mogelijkheid om de toets te maken in herkansingsperiode. Als je deze 

toets met een onvoldoende afrondt is er een tweede mogelijkheid om de toets wel met 

een voldoende af te ronden in de herkansingsperiode. De herkansingsperiode loopt van 

28 mei tot 9 juni. 

 

Leerlingen met dyslexie en dyscalculie krijgen een aparte versie van de toets. De namen 

van deze leerlingen zijn bij ons bekend. 

 

Het uiteindelijk behaalde cijfer zal op een aparte bijlage naast de cijferlijst en het 

diploma worden vermeld. Het cijfer heeft geen invloed op de zak- en slaagregeling. 

 

Om de kans op een mooi cijfer zo groot mogelijk te maken, raden we de leerlingen aan 

om te oefenen met de voorbeeldtoetsen op de site van de cito. Als je op de volgende link 

klikt komt u direct op de site: 

http://www.cito.nl/onderwijs/voortgezet%20onderwijs/rekentoets_vo/voorbeeldtoetsen.a

spx. 

 

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn omtrent de rekentoets. U kunt deze vragen 

aan mij stellen of zich wenden tot de volgende site: www.taalenrekenen.nl.  

 

We wensen de leerlingen veel succes met de rekentoets. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Namens de teamleiders 

drs. J. ter Punt  

conrector onderwijs 

pnt@hetvlc.nl 
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