Aan alle ouders/verzorgers van leerlingen in 3 TL, 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 vwo
Maastricht, 18 december 2017
Betreft: landelijke rekentoets

Geachte ouders/verzorgers,
Middels dit schrijven willen wij u informeren over het feit dat minister Arie Slob op 15 december
bijgevoegde brief heeft gestuurd waarin hij de vo-scholen informeert over een aantal op handen
zijnde wijzigingen van het Eindexamenbesluit vo.
Voor alle vwo-eindexamenkandidaten gaan in het schooljaar 2017-2018 de volgende regels gelden:
• De rekentoets wordt afgenomen maar het cijfer telt niet meer mee voor het behalen van het
diploma;
• Ook telt het cijfer op de rekentoets niet meer mee voor het judicium cum laude, tenzij het cijfer
positief begunstigend is voor het behalen hiervan. Leerlingen kunnen in dat geval het cijfer
alsnog betrekken bij de bepaling van het judicium cum laude. Deze mogelijkheid geldt alleen dit
schooljaar;
• Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst;
• Het aantal mogelijkheden om de rekentoets af te leggen blijft gelijk. De extra afname dag, met
versnelde normering, komt te vervallen.
Toelichting bij het tweede aandachtspunt: het tweede deel daarvan betreft een overgangsmaatregel
voor vwo-leerlingen die, voordat de nieuwe regeling was ingegaan met een hoog cijfer voor de
rekentoets bij het bepalen van het gemiddelde cijfer in het kader van het judicium cum laude één of
mogelijk zelfs twee andere vakken met een punt had kunnen compenseren én zodoende een cum
laude diploma hadden kunnen behalen, dat dit in het schooljaar 2017-2018 voor deze leerlingen
ongewijzigd blijft. Het rekentoetscijfer mag in dit geval eenmalig bij het gemiddelde betrokken
worden.

Voor leerlingen in het havo en de leerwegen van het vmbo verandert er niets ten opzichte van de
huidige situatie: een examenkandidaat dient ten minste één maal aan de rekentoets te hebben
deelgenomen. Het cijfer wordt vermeld op de cijferlijst, maar telt niet mee voor het diploma.
De rekentoets afnames in januari 2018 voor de voorexamenklassen TL3 en vwo 5 en de herkansingen
in de examenklassen havo 5 en vwo 6 zullen dan ook volgens plan worden afgenomen.
De procedure om de regelgeving te wijzigen is in gang gezet. De beoogde inwerkingtreding is 1 april
2018. Hierover volgt later meer informatie.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Danielle Pekelharing
examensecretaris vwo
John Vroemen
examensecretaris havo

