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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

 

Aan de examenkandidaten 2015-2016 

en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 27 maart 2015 

 

 

Betreft: rekentoets 

 

 

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

 

De rekentoets maakt deel uit van de zak- en slaagregeling van het examen 2015-2016. 

In december 2014 heeft de Tweede Kamer besloten een aantal wijzigingen in deze 

regeling aan te brengen. 

 

 De kandidaat moet een 4,5 of hoger voor de rekentoets halen, zo niet dan is de 

kandidaat gezakt. 

De kandidaat krijgt 4 kansen om aan genoemde eis te voldoen: één kans in dit 

schooljaar 2014-2015 (mei/juni) en drie kansen in het schooljaar 2015-2016. 

 Data eerste kans (zoals voor alle examenonderdelen geldt: aanwezigheid verplicht, 

ziekmelding is gelijk aan de regeling bij de PTA-toetsen): 

- week 22/23: mavo 

- week 22/23: havo 

- week 22/23: atheneum. 

 Op de cijferlijst van het diploma komt geen cijfer te staan maar de kwalificatie 

‘behaald’ of ‘niet behaald’.  

 De mavo examenkandidaat die niveau 2F (mavo) heeft ‘behaald’ mag de resterende 

kansen benutten om niveau 3F (havo/atheneum) te halen. 

 Voor een kandidaat met dyscalculie of ernstige rekenproblemen is een eenvoudiger 

rekentoets beschikbaar, de ER-toets. Leerlingen die hiervoor in aanmerking komen 

moeten een verklaring hebben van een verklaring van een deskundige. 

- datum eerste kans: 2 of 3 juni; 

- een kandidaat die de ER-toets aflegt, krijgt de toevoeging ER op de cijferlijst, dat 

kan gevolgen hebben voor de toelating tot een vervolgopleiding of bij toetreding 

op de arbeidsmarkt; 

- een kandidaat die de ER-toets heeft behaald, mag de resterende kansen benutten 

om de standaard rekentoets te behalen. Lukt dat, dan komt de toevoeging ER te 

vervallen.  

 

Kandidaten die met de standaard rekentoets beginnen, kunnen niet meer terugvallen op 

de ER-toets. 
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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. Oefenmateriaal staat op 

de volgende 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. Jannetje ter Punt MEM, 

conrector onderwijs 

pnt@hetvlc.nl 
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