Amsterdam, 2 december

Betreft: rekentoets januari 2018

Geachte ouders/verzorgers en leerlingen klas 4,
In januari 2018 kunnen de leerlingen van klas 4 de rekentoets herkansen.
De rekentoets telt nog niet mee voor het halen van je diploma. Wel kijken
vervolgopleidingen naar het behaalde cijfer. Hieronder vindt u alle
informatie over deze toets:
Leerlingen die de toets moeten herkansen:
Alle 4e klas leerlingen die het cijfer 5 of lager hebben gescoord, hebben de
rekentoets nog niet gehaald en moeten deze toets opnieuw maken. In
bijlage 1 kun je zien wanneer de toets is.
Leerlingen die de toets mogen herkansen:
De 4e klas leerlingen die het afgelopen schooljaar de rekentoets afgesloten
hebben met een 6 of hoger hebben de rekentoets gehaald. Deze 4e klas
leerlingen mogen de rekentoets herkansen als zij het cijfer niet hoog
genoeg vinden. Zij zullen dan opnieuw de 2F-rekentoets maken.
Vanzelfsprekend telt dan het hoogste cijfer.
Rekentoets 3F
Indien de leerlingen die de rekentoets gehaald hebben de rekentoets op
een hoger niveau wil afleggen dan kan dat ook. Hij/zij zal dan de 3Frekentoets maken. Dit is de rekentoets die op de Havo wordt gemaakt.
De 3F rekentoets is niet verplicht om toegelaten te worden op de havo.
Mocht de leerling de 3F-toets afsluiten met een voldoende dan heeft hij/zij
wel een vrijstelling voor het rekenexamen op de HAVO.
Aanmelden 2F herkansing of 3F
Om in aanmerking te komen voor de 2F-rekentoetsherkansing of de
3F-rekentoets dient u het bijgevoegde strookje in te vullen (zie bijlage 2).
Deze moet uiterlijk vrijdag 8 december ondertekend worden ingeleverd bij
de eindexamensecretaris J. Besuyen.

Gaan de rekenlessen in jaar 4 na de toets door?
De lessen van instituut Wismon worden na de rekentoets niet hervat.
Mocht een 4e klas leerling wederom een 5 of lager behalen dan wordt er
een nieuwe mogelijkheid geboden om het cijfer te verbeteren. Deze
herkansing is begin juni.

Met vriendelijke groet,
Dhr. J. Besuyen
J.besuyen@sweelinckcollege.nl
Eindexamensecretaris
Coördinator klas 4

Bijlage 1
Schema Rekenexamen Zitting 1 2018
Dag
Donderdag

datum
11-1

tijd
09.1511.15

lokaal
22

Klas 4
Nog niet gehaald (inclusief
dyslecten/extra tijd leerlingen!)
ZELF OORDOPPEN MEENEMEN!

Donderdag

11-1

09.1511.15

27

Gehaald, maar herkansen voor 2F of
3F (inclusief dyslecten/extra tijd
leerlingen!)
ZELF OORDOPPEN MEENEMEN!

Dag
Vrijdag

datum
12-1

tijd
09.1511.15

lokaal
27

Klas 4
INHAAL
Klas 4

Vrijdag

19-1

09.1511.15

22

Leerlingen met dyscalculie

LET OP!!
- inloggen niet eindeloos proberen bij facet
- inloggen in facet = leerlingnummer zonder Z, wachtwoord krijg je van J. Besuyen
- Niet vragen overslaan of halverwege bij de opgaven beginnen. Je kunt niet
terugbladeren.
- Dyslecten eerst geluid van computer helemaal open draaien!
- Als je klaar bent mag je na elk kwartier gaan

Bijlage 2
Verklaring herkansing rekentoets 2F/3F schooljaar 2017/2018
Door het invullen en ondertekenen van deze verklaring gaan wij als
ouders akkoord met deelname aan de rekentoets-herkansing. Dit
formulier vult u alleen in als uw zoon/dochter de toets al met een 6 of
hoger heeft afgerond, maar wil herkansen voor een beter resultaat.
Maak een keuze:
o 2F rekentoets
o 3F rekentoets
Naam leerling:

………….………………………………………………………………………………..

Klas:…………………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouders:…………………………………………………………………………………….

-----------------------------------------------------------------------------------

