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Rekentoets 

Geachte ouders, 

In leerjaar 3 van de theoretische leerweg nemen we een rekentoets af. 

Deze rekentoets heeft ene verplicht karakter en wordt op het diploma 

weergegeven. Deze rekentoets nemen we af op dinsdag 

28 mei 2019. Alle leerlingen hebben het rekenen kunnen oefenen tijdens 

de lessen wiskunde. Het is dus niet noodzakelijk dat u thuis nog extra 

oefent. Dat kan wellicht leiden tot extra spanning en dat is niet de 

bedoeling. De leerlingen van klas 3TL die een onvoldoende hebben, 

maken de verplicht opnieuw. De leerlingen van klas 3TL die de toets al 

gehaald hebben, mogen de rekentoets nogmaals maken of volgen de 

lessen/workshop die op de uren gepland staan in hun normale rooster. 

De leerlingen van 3HV maken deze toets niet en hebben volgens rooster 

les.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Veronique Klop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 3 helpt bij de kermisspelletjes van de basisscholen 

 

In het kader van betekenisvol onderwijs heeft de Foorakker al heel 

wat jaren een samenwerking met de basisscholen bij de organisatie van 

de kermisspelletjes. 

Voor onze leerlingen van klas 3 is het een mooi leermoment en voor de 

scholen een mooie ondersteuning van de organisatie van de spelletjes. 

Op maandag 20 mei organiseert klas 3 van de Foorakker samen met 

gymdocent Jan de Groot de kermisspelletjes voor groep 3 en 4 van 

de basisscholen. 

Er komen dan circa 100 kinderen op het sportveld en het is de bedoeling 

dat ze een leuke en leerzame middag hebben. 

De laatste jaren is gekozen voor het thema olympische spelen en 

omdat dat nog steeds goed bevalt doen we dat ook dit jaar weer. 

Alle kinderen worden verdeeld over 16 landen en die doen dan 8 

spelletjes op de middag. 

Het gaat om eenvoudige zeskamp-achtige spelletjes geschikt voor 

groep 3 en 4. 

We doen iets met hoepels, water verplaatsen, zaklopen, tikspelen, 

trefbal, handbal en estafettes. 

Onze leerlingen van klas 3 staan allemaal bij 1 spel en en daar blijven ze 

ook bij staan. 

Ze moeten de kinderen ontvangen, het spel uitleggen en begeleiden 

en de puntentelling bijhouden en dat is een mooie uitdaging. 
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De leerlingen zijn vanaf 10.45 uur bezig met de voorbereiding van de 

spelletjes en hebben de rest van de dag geen lessen. 

 

Op de foto een impressie van vorig jaar 

 

Jan de Groot 

Docent LO  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


