Haarlem, 20 februari 2018

Betreft: Rekentoets VMBO 2017-2018

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in leerjaar 4,
De uitslag van de Rekentoets, die uw dochter/zoon in januari 2018 heeft
afgelegd, is bekend. U kunt het resultaat sinds vandaag inzien in Magister. Het
eindcijfer is het hoogst behaalde cijfer tot nu toe. Er kunnen meerdere eindcijfers
vermeld staan, indien uw kind 2 verschillende toetsen heeft gedaan, bijv. 2A en
2F.
Zoals bekend heeft uw kind nu 2 kansen gehad om de Rekentoets te behalen.
Uw zoon/dochter kan nog 2 kansen benutten:
 in de periode van 6 t/m 19 maart 2018.
 in de periode van 30 mei t/m 11 juni 2018 (de herkansingsperiode).
Indien u uw kind nogmaals de toets wilt laten afleggen in maart, omdat het
resultaat nog niet voldoende is, dient u onderstaand strookje, bij voorkeur
digitaal, bij het examenbureau 2e verdieping in te leveren. De leerlingen worden
in deze rekentoets periode van maart alleen ingeroosterd op eigen verzoek.
Wij gaan er nog steeds vanuit dat het MBO het resultaat meeneemt in de
beslissing op welk niveau de leerling wordt toegelaten. Daarom is het raadzaam
om te proberen een hogere score te behalen, indien het huidige resultaat nog
onvoldoende is.
Via de onderstaande strook kunt u aangeven aan welke toets uw kind in maart
nog wenst deel te nemen. De mentor kan u en uw kind adviseren bij het maken
van de juiste keuze.
De uiterste inleverdatum is maandag 5 maart.
(de dag na de voorjaarsvakantie)
U kunt het strookje ook scannen en mailen aan het examenbureau:
f.schotsman@haarlemcollege.nl
Namens het team,
Met vriendelijke groet,
M. Teulings
directeur

HAARLEM COLLEGE

Verzoek tot Afname Rekentoets klas 4
2e periode van 6 t/m 19 maart 2018
Naam leerling:_____________________klas:________
Kruis de juiste keuze aan:
O Rekentoets 2A
de toets bestemd voor VMBO BB/LWT
O Rekentoets 2ER
de aangepaste toets VMBO
O Rekentoets 2F
de standaardtoets VMBO
O Rekentoets 3F (alleen na overleg/akkoord examenbureau)
de rekentoets MBO
Datum:_____________ handtekening leerling:______________________
Datum:_____________ handtekening ouder/verzorger:____________

Uiterlijk maandag 5 maart
op het examenbureau inleveren (kan via de genoemde mail)

Het rooster wordt z.s.m. daarna bekend gemaakt via de
persoonlijke agenda van de leerling in Magister

