
 

Aan alle leerlingen uit de 10de , 11de en 12de klas, 

Als je dit schooljaar de rekentoets moet halen dan heb je een account bij studyflow.nl. 

Zit je in de 11de klas en moet je volgend schooljaar de rekentoets halen en heb je geen wiskunde in je 

pakket, dan ben je ook aangemeld bij studyflow.nl. Ook 10de klassers uit het vwo, die de oefentoets 

slecht maakten zijn aangemeld. 

 

Om in te loggen ga je naar de site: www.studyflow.nl 

Je logt in onder:    voorletter.achternaam@ssvszeist.nl.  (In kleine letters, zonderleestekens) 

Bv  Wytze Hoekstra wordt w.hoekstra@ssvszeist.nl 

      Anne Sophie Voorbraak wordt a.voorbraak@ssvszeist.nl 

ssvs  met dubbel s !!!! 

HET WACHTWOORD is:           welkom 

Op de site staat een instructiefilm. 

Het is de bedoeling dat je hier zelfstandig uit werkt. Zit je niet op het hulpuur dan moet je je 

wiskunde docent om hulp vragen als je vragen hebt.  Degenen die op het hulpuur zitten, die kunnen 

op het hulpuur om hulp vragen of ze sturen mij een mailtje: w.hoekstra@svszeist.nl 

Er zijn 36 hoofdstukken, de hoofdstukken 1-8 op 1F, 9-31 op 2F en de rest op 3F. Een aantal 

hoofdstukken uit 1-8 heb ik ingepland. De andere maak je als niet zeker bent over je voorkennis. 

Deze maak je dan in je eigen tijd. Er is ook nog de mogelijkheid om een instaptoets te maken, deze 

sla je eerst nog even over. Ik geef de mogelijkheid om deze te maken. 

Ieder hoofdstuk begint met de stof, die behandeld wordt. Daarna ga je oefenen. Ieder hoofdstuk 

heeft een snelle route die je kunt doen als je denkt dat je het hoofdstuk beheerst. Deze kun je maar 1 

keer doen in ieder hoofdstuk. Dus maak deze vragen zorgvuldig. 

Hieronder zie je de tijdsplanning, die je in ieder geval aan moet houden. Meer doen raad ik aan. 

                                                  10,11de klas               12de klas  

Maken in deze week         

Week 41 ma 5okt                       5,6,8                      5,6,8,9 

Week 42 ma 12okt                     9,10,11                 10,11,12,13 

Week 43 ma 19okt vakantie 

Week 44 ma 26okt                     12,13,14               14,15,16,17 

Week 45 toetsweek 

Week 46 ma 9nov                       15,16,17                18,19,20,21 

Week 47 ma 16nov                      18,19,20                22,23,24,25 
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Week 48 ma 23nov                        21,22,23                 26,27,28,29 

Week 49 ma 30nov                        24,25,26                  30,31,32 

Week 50 ma 7dec                           27,28,29                 33,34 

Week 51 ma 14dec                        30,31                        35,36 

Week 52 vakantie 

Week 53 vakantie 

2016 

Week 1 ma 4jan                         Oefenen                    Oefenen 

Week 2 ma 11jan            toetsweek en rekentoets 

Heb je nog vragen, mail me dan. 

 

Vriendelijke groeten, 

Wytze Hoekstra 

w.hoekstra@svszeist.nl 

 

 

 

mailto:w.hoekstra@svszeist.nl

