
 
 
 
Betreft: rekentoets havo/vwo 
   
 
Venlo, 23 november 2016 
 
 
Beste leerling,  
 
Zoals je ongetwijfeld weet, is vanaf schooljaar 2013-2014 de rekentoets een verplicht 
onderdeel van het eindexamen op het VMBO, HAVO en VWO.  
Het behaalde cijfer voor de rekentoets wordt altijd op de cijferlijst van het eindexamen 
vermeld.  
Dit schooljaar geldt dat voor het HAVO de toets wel verplicht is, maar niet meetelt in de 
slaag/zakregeling.  
Voor het VWO geldt dat het resultaat van de rekentoets in de kernvakregeling is opgenomen. 
Dat betekent dat je maximaal één keer het cijfer 5 mag hebben in de vakken Nederlands, 
Engels, Wiskunde en de rekentoets. Het cijfer 4 of lager is voor een van deze vakken niet 
toegestaan. 
 
De examenkandidaat die eindexamen doet in het schooljaar 2016-2017 heeft recht op 4 
mogelijkheden om de rekentoets af te leggen. De eerste mogelijkheid was in het 
vooreindexamenjaar (juni 2016) en de andere 3 zijn in dit eindexamenjaar. Bij een eventuele 
doublure of zakken voor het eindexamen, vervalt het resultaat. 
 
Het Valuascollege heeft er voor gekozen dat elke leerling die tot dusver een 6 of lager heeft 
behaald, verplicht moet deelnemen aan deze rekentoets. De reden hiervoor is dat HBO’s en 
universiteiten vaak in het propedeusejaar op een of andere manier een rekenblok (met een 
verplicht tentamen) inbouwen. Leerlingen die op de middelbare school een goed resultaat 
voor de rekentoets hebben behaald, worden vaak vrijgesteld van dit rekenblok. Dus probeer 
gewoon je rekentoets goed te maken, ook al telt hij niet mee of heb je al een 6. 
 
De eerste rekentoets in dit eindexamenjaar wordt afgenomen tussen 16 en 20 januari 2017. 
Leerlingen die een hoger cijfer dan een 6 hebben gehaald kunnen via Magister inschrijven 
voor vrijwillige deelname. Het hoogste cijfer telt. De Magisterinschrijving is geopend van 
maandag 5 december 2016 tot en met vrijdag 16 december 2016. 
Te zijner tijd krijg je van je mentor een persoonlijke oproep waarin de tijd, de plaats enz. 
wordt vermeld. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Aukje Steijvers, rekencoördinator 
Klaas Beurskens, rekencoördinator 
Frans Lenders, examensecretaris 
 


