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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen uit 3/4 mavo- 4/5 havo- 5/6 vwo
Den Haag, 19 november 2018
Betreft: examens rekenvaardigheid schooljaar 2018-2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Sinds enkele jaren kent het voortgezet onderwijs een examen rekenvaardigheid als
verplicht onderdeel van het centraal examen. Het cijfer komt op de cijferlijst. In totaal
krijgt iedere leerling vier kansen voor dit rekenexamen.
De eerste mogelijkheid hiervoor staat gepland in de periode van 07-01-2019 t/m 20-012019. Deelname aan deze rekentoets is voor alle leerlingen verplicht. De exacte datum en
tijd zullen via het rooster bekend worden gemaakt. Leerlingen ontvangen het cijfer ongeveer
een maand nadat ze de rekentoets hebben gemaakt. U kunt dit cijfer dan vinden in het
cijferoverzicht van Magister.
Per niveau zijn voorbeeldtoetsen (inclusief antwoorden) beschikbaar waarmee leerlingen
kunnen oefenen. Deze zijn te vinden op http://rekentoetsvo.cito.nl en op
http://oefenen.facet.onl. Daarnaast kunnen leerlingen ook thuis oefenen met de methode
die we in de les gebruiken: www.studyflow.nl. Het digitaal materiaal van Studyflow is
niet beschikbaar voor 5 vwo.
Leerlingen uit 4 mavo, 5 havo of 6 vwo hebben dit schooljaar nog twee mogelijkheden
om hun cijfer te verbeteren of om op een hoger niveau de toets te doen. Leerlingen die
in januari in aanmerking willen komen voor een herkansing of hoger niveau kunnen zich
op een vaste computer via Magister opgeven (kies: Activiteiten). Aanmelden kan tot
vrijdag 23 november 2018. Deelname is verplicht voor leerlingen met een 5 of lager.
Eind mei, na het eindexamen, is er een laatste mogelijkheid.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Martijn van Velzen, afdelingsleider 4, 5 en 6 vwo
Esther Knol, afdelingsleider 3, 4 en 5 havo
Petra Molegraaf, afdelingsleider 1, 2, 3 en 4 mavo

