Betreft: informatie rekentoets
Landgraaf, 20 september 2017
Beste leerlingen,
Als je in de voor-examenklas een 6 of lager gescoord hebt voor de rekentoets dan ben je dit
schooljaar verplicht om deel te nemen aan de rekentoets in de eerste afname periode.
Bij een score van 6 of lager voor deze toets ben je verplicht om ook deel te nemen aan de tweede
afname periode. Het is dus verstandig om meteen de eerste keer een 7 of hoger te scoren, zodat je
de volgende keer niet meer hoeft deel te nemen aan de rekentoets.
De hoogte van het behaalde resultaat van de rekentoets zal, ook in het schooljaar 2017-2018, niet
meetellen voor het behalen van het diploma VMBO-T of HAVO. Leerlingen moeten de rekentoets
wel maken en het behaalde cijfer komt op de cijferlijst.
De rekentoets telt wel mee voor het behalen van een VWO- diploma. De kandidaat moet minimaal
een 5 halen om te slagen voor de rekentoets. Daarnaast mag hij voor maximaal 1 van de 4
onderdelen Engels, Nederlands, wiskunde en de rekentoets een 5 halen (de rest moet 6 of hoger
zijn). De kandidaat heeft voor de rekentoets 4 kansen, verspreid over 2 jaar. Het cijfer telt niet mee
voor het gemiddelde cijfer van het centraal examen.

Eerste afnameperiode
2F en 3F: dinsdag 9 januari t/m maandag 22 januari 2018
2ER en 3ER: donderdag 18 of vrijdag 19 januari 2018
Tweede afnameperiode
2F, 3F dinsdag 6 maart t/m maandag 19 maart 2018
2ER en 3ER: donderdag 15 of vrijdag 16 maart 2018
Extra afname dag i.p.v. de tweede afnameperiode.
alleen voor vwo-examenkandidaten (3F en 3ER): dinsdag 29 mei 2018*
Rekenen maakt voor vwo-examenkandidaten onderdeel uit van de kernvakkenregel.
Daarom is één extra dag (geen extra kans) aangewezen waarop vwoexamenkandidaten hun rekentoets 3F of 3ER kunnen afleggen. Deze speciale extra
afname wordt versneld genormeerd, zodat de kandidaten die in aanmerking komen
voor een herkansing hun rekentoets resultaat kunnen meenemen in de afweging voor
welk vak ze in het tweede tijdvak willen opgaan.

Mocht je zelfstandig willen oefenen voor de rekentoets dan kun je op de site van Cito onder
het kopje “rekentoetsen VO voorbeeldtoetsen” de rekentoetsen van de jaren 2012 t/m
2016 met antwoorden en omzettingstabel vinden. Online oefenen kan via oefenen.facet.nl

Daarnaast kun je online 2F of 3F rekenopdrachten oefenen via rekensite.nl. Je kunt inloggen
via entree en je aanmelden bij de groep “Eindexamen” en als docent Rosanne Delnoy-Benen
kiezen. Om je aan te melden via entree dien je wel op hetzelfde moment ingelogd te zijn bij
som dus 2 pagina’s openen.
Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om je in te schrijven voor het banduur rekenen.
Natuurlijk kun je voor vragen over de rekentoets of over specifieke rekenproblemen altijd bij
mij terecht. Je kunt me een mail sturen of even binnenlopen op de rt-kamer op laag 3.
Groetjes,
Mevrouw R. Delnoy
Rekencoach Eijkhagen
rjh.delnoij-benen@charlemagnecollege.nl

