Wat is MijnRapportfolio?

Inloggen

MijnRapportfolio is een digitaal document
waarin u op elk moment inzicht hebt in de
brede ontwikkeling van uw kind. Gewoon via
de computer of app van MijnRapportfolio op
uw smartphone of tablet.

Volg de volgende stappen:

Waarom MijnRapportfolio?
Dit nieuwe rapport is zo ontwikkeld dat het
naadloos aansluit bij ons onderwijs.
Voordelen zijn:
•
•
•
•
•
•

MijnRapportfolio

•
•
•

weergave van de brede ontwikkeling van
uw kind.
leerproces zichtbaar maken door visuele
ondersteuning.
leerkracht en uw kind in groep 1 t/m 4
vullen het rapport gezamenlijk in.
leerkracht en uw kind in groep 5 t/m 8
vullen het rapport allebei apart in.
bevordert het gesprek tussen de
leerkracht en uw kind.
uw kind voelt zich meer verantwoordelijk
voor het eigen leerproces.
vergroot de betrokkenheid van uw kind bij
het onderwijs.
op elk moment als ouder met uw kind
MijnRapportfolio bekijken.
de hele schoolloopbaan blijft zichtbaar.

1. Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl
2. Klik op Eerste keer inloggen en vul het
emailadres in dat u gebruikt voor school.
3. U ontvangt na een paar minuten een email
met een link om uw wachtwoord aan te
maken. De link is 3 uur geldig.
4. Kies een persoonlijk wachtwoord om in te
loggen op MijnRapportfolio.
5. Bij meerdere kinderen is het maar één
keer nodig om een inlog aan te maken.
6. Mocht het u niet lukken om in te loggen.
Aarzel dan niet om hulp te vragen.

Wat ziet u in MijnRapportfolio?
Start

Start

Zo ben ik gr 1-2

Groep 1 t/m 8

Groep 1 & 2

Algemeen beeld kind - ouder - leerkracht
De driehoek leerling – leerkracht –
ouder staat op deze pagina centraal.

Zo ben ik gr 1-2
Sociale vaardigheden

Zo ben ik
Sociale vaardigheden - SCOL

Zo werk ik
Werkhouding en taakgerichtheid

Zo leer ik
Voortgang vakgebieden

Documenten
Individueel rapport KIJK!

Daarom schrijft de leerling zelf over
zijn/haar talenten, waar hij/zij goed
in is en wat nog moeilijk is. Dit doen
de leerlingen van groep 1 t/m 4 in
gesprek met de leerkracht. Groep 5
t/m 8 doet dit zelfstandig.
De leerkracht schrijft een
persoonlijke tekst over hoe wij uw
kind op school zien.
U als ouder geeft op deze pagina aan
hoe u uw kind ziet. Als u voor de
eerste keer inlogt, schrijft u uw stukje
over uw kind, voordat u de hele
startpagina kunt zien.
Uw kind maakt in het begin van ieder
schooljaar een ik-tekening. Deze
vindt u ook op de startpagina.
Leuk om de ontwikkeling hiervan te
kunnen volgen!

De leerkracht geeft op een 5puntsschaal aan hoe uw kind zich
ontwikkelt op een aantal sociale
vaardigheden.

Zo ben ik
Groep 3 t/m 8
De leerkracht vult de SCOL in om de
sociaal-emotionele ontwikkeling;
sociale competentie, welbevinden en
sociale veiligheid, in beeld te
brengen. Deze verschillende
onderdelen uit de SCOL worden in
een staafdiagram weergegeven.
Vanaf groep 6 vult uw kind de SCOL
ook zelf in. In de staafdiagram ziet u
dan de score van de leerkracht en de
leerling naast elkaar.

Zo werk ik

Documenten

Groep 3 t/m 8

Groep 1 en 2

De leerkracht geeft op een
5-puntsschaal inzicht in de
werkhouding en taakgerichtheid
van uw kind.

Op deze pagina vindt u het individueel
rapport van KIJK!. In dit rapport leest u
hoe uw kind zich ontwikkelt per
ontwikkelingsgebied.

Zo leer ik
Groep 3 t/m 8

Hoe nu verder?
Eind juni

Op deze pagina treft u informatie aan
over de voortgang binnen de
verschillende vakgebieden.
Deze pagina hebben we nog niet
ingedeeld zoals we deze uiteindelijk
willen zien en gebruiken. We zien
deze pagina dan ook als een
tussenstap. Vanuit de
ontwikkelingen, zoals het
groepsdoorbrekend werken, zullen
we deze pagina in de toekomst zeker
nog aanpassen.

De ‘zo werk ik’ – pagina en de
‘zo leer ik’ – pagina zullen eind
juni nogmaals ingevuld worden.
Zo kunt u de ontwikkeling in dit
schooljaar volgen.
Ook zullen we de ontwikkeling ‘Mijn
Rapportfolio’ evalueren, waarbij we
uw feedback mee zullen nemen.

