
Beste ouders en leerlingen van leerjaar 3, 
 
In deze mail ontvangen jullie belangrijke informatie over de  derde toetsweek van de bovenbouw  
en de rekentoets. 
 
De rekentoets voor leerjaar 3 is komende vrijdag 16 maart.  Niet alle leerlingen maken de toets, de 
leerlingen die de toets niet maken zijn vrij tijdens deze lessen (te weinig leerlingen om de lessen door 
te laten gaan). De lessen op de overige uren gaan wel gewoon door, zie dagrooster. De tijden van 
de rekentoets zijn als volgt: 
09.00 – 10.30:   3A + 3B  in  A104,3C in A102 en van 12.35 – 14.05: 3D + 3M A104. De lijst met 
deelnemende leerlingen vindt u in de bijlage. 
 
De derde toetsweek voor de bovenbouw is volgende week, van maandag 19 tot en met vrijdag 23 
maart.  
 
Alle klassen beginnen iedere dag het om 9.00 uur met 2 onderdelen van de Citotoets 3. De leerlingen 
moeten zelf zorgen voor een gum en potlood en eventueel een rekenmachine en geodriehoek. Per 
dag maak je twee opgaveboekjes. Het zijn er 10 in totaal. Ben je met beide boekjes klaar, dan mag je 
het lokaal pas verlaten na 10.00 uur. Dat doen we om de rust te bewaren. 
Je kunt natuurlijk ook je boeken meenemen van andere vakken zodat je de vaktoets nog beter kan 
voorbereiden zonder afgeleid te worden. Je mag op je iPad maar niet op je telefoon, dat spreekt 
vanzelf.  
Verdere uitleg over Cito3 staat in de bijlage.  
 
Vanaf het derde uur zijn er de vaktoetsen. In bijgaand rooster kun je alle details terugvinden. Dit 
rooster staat ook op de website bij: “Alles voor jou” heb je snel toegang. Ben je klaar met de 
vaktoets, dan mag je(na minimaal een half uur)  het lokaal verlaten. De mentor neemt met de 
dagstart deze week het toetsrooster met je door.  
 
Ook aan de ouders vragen we om samen met uw zoon of dochter het toetsprogramma door te 
nemen, ervoor te zorgen dat de leerling de benodigde materialen bij zich heeft, op tijd aanwezig is en 
hem of haar te helpen een werkplanning te maken. 
 
Mocht u nog vragen hebben, bel of mail mij of de mentor van uw kind. 
 
Rest mij nog om iedereen veel succes te wensen met alle toetsen.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
Robert Vink 
Leerjaarcoördinator lj3 
Communicatie 
 


