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Nieuwe regeling: cijfer rekentoets telt bij vwo niet
meer mee voor het behalen van het diploma
Op maandag 18 december hebben alle ouders en leerlingen in klas 3 tl t/m 6 vwo
een mailing ontvangen n.a.v. het besluit van de nieuwe minister van onderwijs Arie

Slob dat de uitslag van de rekentoets in het lopende schooljaar voor het vwo geen
onderdeel meer zal uitmaken van de slaag-zakregeling.
Deelname aan de rekentoets blijft een verplicht onderdeel van het examen in het
voortgezet onderwijs.

Rekenen is en blijft belangrijk voor leerlingen om goed te functioneren in het
vervolgonderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Het streven is,
rekenen een duurzame plek te geven in het curriculum en de
uitslagbepaling.
Op dit moment telt de rekentoets echter alleen mee in het vwo voor het behalen van
het diploma. Dat zorgt voor een ongelijke situatie ten opzichte van andere
schoolsoorten. Daarom is besloten om het cijfer van de rekentoets óók in het vwo
niet mee te laten tellen voor het behalen van het diploma.
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.

Voor leerlingen in de havo en op de tl-afdeling verandert er niets ten opzichte van de
huidige situatie.
Een volgende stap is het herpositioneren van het rekenen binnen het huidige
curriculum, zodat rekenen op korte termijn weer gaat meetellen voor het behalen
van het diploma in alle schoolsoorten.
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Tweede groep docenten begint aan scholing
Basis Kwalificatie Toetsing VO (BKT-VO)
De projectgroep toetssystematiek LVO Maastricht informeert u graag over het
volgende.

Resultaten meten en het toetsen van het kennis en vaardigheden van
leerlingen is van essentieel belang om leerlingen goed te begeleiden
(formatief). Tevens stellen we met toetsen vast wat een leerlingen al weet
en kan op een bepaald vakgebied (summatief meten).
Om de bekwaamheid in het toetsen en resultaat-meten te bevorderen
bieden we voor de tweede keer een scholing aan. Vanaf donderdag 25
januari zal een nieuwe groep Maastrichtse collega’s deelnemen aan ons
tweede Basis Kwalificatie Toetsing VO (BKT-VO) traject dat verzorgd zal
worden door onze eigen BKT trainers. De scholingen richten zich op toetsing
en hoe docenten er voor kunnen zorgen dat zij goed in de gaten kunnen
houden of de stof die ze de leerlingen graag willen bijbrengen ook echt door
de leerlingen wordt begrepen en gebruikt.
Wij wensen de deelnemers alvast veel succes en kennis toe!
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Muziekleerlingen LVO Maastricht 23 december
op L1 TV!
Emil Szarkowicz van L1 TV kwam in november een kijkje nemen bij een bijzonder
samenwerkingsproject van Festival Vocallis, Studium Chorale en middelbare scholen
van Maastricht. Onze bovenbouwleerlingen stonden tijdens deze workshopdag met
muziekleerlingen van het vhbo, Porta Mosanacollege en de Bernard Lievegoed school
op het podium. Ze zongen met meer dan tachtig leerlingen meerstemmige werken
van Satie, Faure en Poulenc. En dat was een fantastische ervaring!

Emil heeft samen met zijn crew opnames gemaakt tijdens de workshops en het
concert. Enkele leerlingen van ons worden in de spotlight gezet tijdens een interview.
De uitzending is te zien op L1 TV op zaterdag 23 december.
Mocht je de uitzending missen, kijk dan op de website van L1 (l1.nl/gemist). En voor
de foto’s en meer informatie over dit evenement op:
www.festivalvocallis.nl/zangworkshop-scholieren.
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