Wat is MijnRapportfolio

Een snelle handleiding

MijnRapportfolio is een digitaal document
waarin je altijd toegang hebt tot de
ontwikkelingen van je kind.

In deze snelle handleiding lees je wat
MijnRapportfolio is en wat je kunt
terugvinden op de MijnRapportfolio van je
kind.

Waarom MijnRapportfolio
De ontwikkeling van je kind is een proces. In
dit proces stelt je kind, in samenspraak met
de leerkracht, doelen waar aan gewerkt
wordt. We vinden het belangrijk dat je kind
zich verantwoordelijk voelt voor zijn
leerproces en dat je als ouder betrokken bent
bij dit proces dat op school plaatsvindt.
MijnRapportfolio is een middel om dit alles
inzichtelijk en mogelijk te maken.

Wat zie ik op
MijnRapportfolio
Start Op de startpagina van je kind vind je
een foto van je kind met daaromheen
kindkenmerken, ingevuld door de leerkracht
en vanaf groep 4 ook door je kind. Je leest
hier de (korte termijn) doelen en talenten
waar het kind trots op is.
Zo ben ik Hoe ziet de leerkracht je kind, en
vanaf groep 4 ook, hoe ziet het kind zichzelf?
De sociaal emotionele ontwikkeling van je
kind is hier te vinden.

Ook vind je de inloginstructies die je nodig
hebt om een account aan te maken.
Wanneer je je account hebt aangemaakt kun
je op elk moment de ontwikkelingen van je
kind inzien.

`

Inloginstructies nieuwe gebruiker
- Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl

Wat zie ik op
MijnRapportfolio (vervolg)
Zo leer ik Ieder kind leert anders. Om de
leerkracht inzicht te geven in de manier
waarop je kind het liefste leert, maken
kinderen vanaf groep 5 de leerstijlentest van
Kolb.
Zo Werk ik Voor kinderen in groep 1 t/m 3
vult de leerkracht dit onderdeel in. Vanaf
groep 4 vult je kind en de leerkracht in hoe
hij zijn werkhouding ziet. Zo ontstaat er een
mooi beeld.
Talenten Ieder kind heeft talenten waar hij
of zij trots op is. Je kind heeft deze nu zelf
gevuld, als start. Dit onderdeel kan worden
uitgebreid met bijvoorbeeld foto’s van
themawerkstukken of een foto van een
hobby/sport.
Documenten Hier vind je de digitale
versie van het rapport en staan de
grafiekjes van het Cito
leerlingvolgsysteem.
Vaardigheden Dit onderdeel gebruiken we
(nog) niet. Hier zouden we de ontwikkeling
binnen vakgebieden inzichtelijk kunnen
maken. De wijze waarop we het rapport
gaan vormgeven is nog in ontwikkeling.

- Voer uw e-mailadres in.
Let op: gebruik het emailadres wat
bij school bekend is
- Klik op “Eerste keer inloggen”
- U krijgt vervolgens een e-mail met daarin
een link. Klik op deze link om een
wachtwoord aan te maken.
- Houd er rekening mee dat dit een aantal
minuten kan duren en kijk eventueel of
deze niet in het spamfilter terecht komt.
De link in deze e-mail is slechts 3 uur
geldig dus wijzig het wachtwoord zodra
deze ontvangen is.
- Kies een persoonlijk wachtwoord om in te
loggen op MijnRapportfolio.
- U heeft nu een account aangemaakt op
MijnRapportfolio. Bewaar uw
inloggegevens goed.
- Mocht het u niet lukken om een account
aan te maken op MijnRapportfolio, aarzel
dan niet om hulp in te roepen.
Help elkaar, of kom naar school en vraag

“Zie hoe ik mij
ontwikkel”
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