Beste ouder(s)/verzorger(s) van derdejaars leerlingen basisberoepsgerichte leerweg
Op dinsdag 5 maart 2019 is de eerste afname van de landelijke rekentoets 2F.
Hier doen alle derdejaars leerlingen aan mee.
Op dinsdag 28 mei 2019 is de tweede afname van de landelijke rekentoets 2F/2A.
Hier doen ook alle derdejaars leerlingen aan mee.
Deze afname is een landelijke toets waarbij het rekenniveau 2F van de leerling getoetst
wordt.
De leerling moet voor deze toets/examen een voldoende halen.
Mocht dit in het derde jaar niet lukken, dan heeft hij/zij in het vierde leerjaar nog twee
mogelijkheden om een voldoende te halen.
Het hoogst behaalde cijfer komt op de examencijferlijst te staan.
Het cijfer telt echter niet mee voor de zak/slaag regeling t.a.v .het eindexamen in de vierde
klas.
In de rekenlessen wordt er geoefend met de examenvragen. Het is raadzaam om ook thuis
rekenexamenvragen te oefenen.
Dit kan via de www.eindexamensite.nl
(log in – SG de Triade- Atlas College – school inlog gegevens -oefenexamens-rekenen2Fexamens 2014 t/m 216 oefenen.)

Bij de basisberoepsgerichte leerweg wordt er op 5 maart 2019 het rekenniveau 2F
afgenomen.
Mocht daar geen voldoende voor gehaald worden, dan is de mogelijkheid om op 28 mei
2019 de toets op het rekenniveau 2A te maken.
Deze toets heeft een eenvoudigere vraagstelling.
Mocht er voor de 2F toets in maart echter wel een voldoende gehaald zijn, dan wordt er in
mei wederom een 2F toets gemaakt.
Het hoogst behaalde cijfer telt mee.

Vriendelijk verzoek om 5 maart 2019 en 28 mei 2019 zo mogelijk geen afspraken buiten
school te maken.
Het is een landelijke afgenomen toets, deze kan niet op een ander moment door ons
afgenomen worden.
Mocht u nog vragen hebben over de rekentoets dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet
Femke Snel
Rekencoördinator / Rekendocent
Leerlingbegeleiding / RT
f.snel@atlascollege.nl
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