
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van leerjaar 3, kaderberoepsgerichte en 

theoretische leerweg 

 

Datum :  Zaandam, 15 mei 2017 
Kenmerk :  Brt/sv/957-17  
Betreft :  rekentoets en rekenlessen 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Graag vraag ik uw aandacht voor de verplichte rekentoets en de rekenlessen in het 4e 

leerjaar. 

De rekentoets 

In 2010 is het referentiekader rekenen bij wet vastgesteld. Sinds schooljaar 2013-2014 

is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen in het voortgezet 

onderwijs. De resultaten  hebben (nog) geen invloed op de eindexamenuitslag. Uiterlijk 1 

juli 2017 moet bekend zijn of het cijfer in het schooljaar 2017-2018 wel gaat meetellen 

in de zak- en slaagregeling. 

Een leerling op het VMBO maakt de toets op het niveau 2F. Dit is het niveau voor de 

rekenvaardigheden dat de overheid heeft vastgesteld en waar een leerling aan zou 

moeten voldoen als hij het VMBO na vier jaar verlaat. De toets wordt digitaal afgenomen, 

de leerling mag geen eigen rekenmachine gebruiken.  

Leerlingen met ernstige rekenproblemen (dyscalculie)  

Voor leerlingen met ernstige rekenproblemen bestaat de mogelijkheid een aangepaste 

rekentoets te maken. Dit is de ernstige rekenproblemen toets (ER toets). Het maken van 

de ER toets kan van invloed zijn op het kiezen van een vervolgopleiding,  die een groot 

beroep doet op de rekenvaardigheid. 

De verschillen tussen de standaard toets (2F) en de ER toets zijn: 

- eenvoudigere opgaven 

- bij alle opgaven mag een (eigen) rekenmachine gebruikt worden 
- bij de opgaven mag een, door het College van Toetsen en Examens (CVTE) 

vastgestelde rekenkaart/formulekaart  gebruikt worden 
- terugbladeren is in de gehele toets mogelijk  
- er is meer afname tijd 

 

Elke leerling in het VMBO krijgt vier kansen voor het maken van de rekentoets: één keer 

in het derde leerjaar en drie keer in het vierde leerjaar. Voor dit jaar is de eerste afname 

gepland in de periode van 29 mei t/m 9 juni 2017.  De uitslag van de eerste afname is 

vanaf 7 juli 2017, te zien in magister. 



 

 

 

De rekenlessen in het vierde leerjaar (schooljaar 2017-2018)                                                                                                      

Leerlingen die voor de eerste rekentoets lager dan een 6 hebben gehaald, volgen in 

leerjaar 4  verplicht de rekenlessen.                                                                                                                                                  

Leerlingen die voor deze toets een 6 of hoger hebben gehaald, kunnen kiezen uit drie 

mogelijkheden:    

- de leerling wil een hoger cijfer halen. Hij / zij mag de rekenlessen volgen, 

motivatie en inzet is vereist.                                                                                                                                            

- De leerling wil proberen de toets op een hoger niveau (3F) af te leggen. Hij zij 

mag de rekenlessen volgen, motivatie en inzet is vereist.                                                                                                                                                                  

- Leerlingen die geen hoger cijfer willen halen of die niet de 3F toets willen maken, 

volgen de rekenlessen niet. Op een later tijdstip wordt door  de directie 

bekend gemaakt op welke wijze invulling aan dit lesuur gegeven zal 

worden. 

 

Met bijgaand formulier geeft u aan welke keus uw zoon of dochter maakt. Dit formulier 

moet uiterlijk 15 juli bij de mentor zijn ingeleverd. In januari 2018 vindt de tweede 

afname plaats en kan er, afhankelijk van de resultaten, opnieuw een keus worden 

gemaakt. Tussentijds veranderen is niet mogelijk. 

Voor een leerling die is blijven zitten in het derde leerjaar, vervalt het resultaat van de 

rekentoets. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen hebt, kunt u 

altijd mailen naar: D.Burnet@zuiderzee-college.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Deborah Burnet 

De rekencoördinator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Zaandam, mei 2017                                         
 

Keuzeformulier rekenlessen voor leerlingen van het derde leerjaar die een 6 of 

hoger hebben gehaald voor de rekentoets van mei/juni 2017. 

 

Voornaam leerling  ……………………………………………………………….. 

Achternaam   …………………………………………………………………. 

Klas    ………………………………….. 

Mentor   …………………………………… 

Cijfer rekentoets juni ………….. 

 

Maakt voor de rekenlessen van volgend schooljaar de volgende keuze: 

 

0 Ik wil het resultaat van de rekentoets 2F verbeteren en volg de 

rekenlessen. 

0 Ik wil de rekentoets 3F gaan maken en volg de rekenlessen. 

0 Ik volg de rekenlessen niet. 

 

Handtekening ouder       Handtekening leerling (verplicht bij 18 jaar of                                                                         

                                                   ouder) 

 

………………………………………….             …………………………………………… 

 

 

Inleveren bij de mentor voor 15 juli 2017 


