
REKENTOETS 2017-2018  
KLAS 3 en KLAS 4 
 
De afgelopen jaren was de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar telde 
niet mee in de slaag zakregeling. 
 
Ook in het schooljaar 2017-2018 telt de rekentoets niet mee om te slagen, het maken van de 
rekentoets is echter wel een voorwaarde om te kunnen slagen. Het cijfer van de rekentoets komt 
op de cijferlijst (bij KB en GT) of wordt vermeld op een aparte bijlage (BB en LWT). 
 
Eerste afnameperiode 
Van 9 januari t/m 22 januari  2018 moeten alle leerlingen van klas 4 de rekentoets maken. 
Een enkele leerling voldoet aan de eisen voor de 2ER-toets. Deze toets mag alleen afgenomen 
worden op 18 of 19 januari 2018. Het afnamerooster van de rekentoets komt in Magister te staan. 
Tussen 23 januari en 15 maart kunnen de leerlingen, indien gewenst,  hun rekentoets inzien. 
Hiervoor moet een afspraak met de examensecretaris gemaakt worden. De examensecretaris  wordt 
op 15 februari 2018 op de hoogte gebracht van de uitslag van de rekentoets. De cijfers worden 
daarna in Magister gezet. 
 
Tweede afnameperiode 
Van 6 t/m 19 maart mag de rekentoets worden afgenomen. De 2ER-toets kan afgenomen worden op 
15 of 16 maart 2018. 
Leerlingen van klas 4 die nog geen 5 hebben voor de rekentoets moeten deze weer maken. Dit geldt 
ook voor de leerlingen die de rekentoets in januari niet gemaakt hebben. Zij krijgen een uitnodiging 
voor deze toets. Leerlingen die hun cijfer willen verbeteren kunnen zich inschrijven voor de 
rekentoets.  
Leerlingen die een 8 of hoger hebben voor de rekentoets, kunnen de 3F-toets maken. Hiervoor 
kunnen zij zich inschrijven. Op 16 april 2018 wordt de uitslag van de rekentoets  bekendgemaakt. De 
cijfers worden daarna in Magister gezet. Tussen 20 maart en 14 mei 2018 kunnen de leerlingen, 
indien gewenst,  hun rekentoets inzien. Hiervoor moet een afspraak met de examensecretaris 
gemaakt worden. 
 
Derde afnameperiode  
Van 30 mei  t/m 11 juni 2018 moeten alle leerlingen van klas 3 de rekentoets maken. 
Een enkele leerling van klas 3 voldoet aan de eisen voor de 2ER-toets. Deze toets mag alleen 
afgenomen worden op 7 of 8 juni  2018. Het afnamerooster van de rekentoets komt in Magister te 
staan. Op 29 juni 2018 wordt de uitslag van de rekentoets  bekendgemaakt. De cijfers worden daarna 
in Magister gezet.  
Tussen 12 juni en 20 juni 2018 kunnen de leerlingen, indien gewenst,  hun rekentoets inzien. 
Hiervoor moet een afspraak met de examensecretaris gemaakt worden. 
Leerlingen van klas 4 die hun cijfer willen verbeteren kunnen zich inschrijven voor de rekentoets.  
 
Hoogste cijfer 
Het hoogst behaalde cijfer voor de rekentoets komt op de cijferlijst behorende bij het diploma te 
staan. Leerlingen van klas 4 die de 3F-toets hebben gemaakt moeten kiezen welk cijfer op hun 
cijferlijst komt te staan. Als zij dat niet doorgeven, wordt het hoogst behaalde cijfer genoteerd. De 
rekentoets heeft  in examenjaar 2017-2018 geen invloed op de slaag zakregeling.  
 
Rekenmachine en kladpapier 
Alleen bij de 2ER-toets mag een rekenmachine gebruikt worden. Bij de andere toetsen mag alleen de 
digitale rekenmachine in het examenprogramma gebruikt worden. 
Alleen bij de 2ER-toets mag bij de hele toets kladpapier gebruikt worden. Bij de andere toetsen mag 
allen kladpapier gebruikt worden als het examenprogramma dat aangeeft. 


