Mijnrapportfolio
Vanaf vandaag kunt u in
ons digitale portfolio. Het
is nog niet volledig
ingericht maar we zijn
begonnen!
Als u de koffie met….in
december, heeft gemist
dan kunt u gebruik maken
van deze handleiding.

Hoe komt u in het systeem?
U gaat naar : https://portaal.mijnrapportfolio.nl/
Maar via google “ inloggen
mijnrapportfolio “ kunt u deze pagina
ook gemakkelijk terugvinden.

U klikt op eerste keer inloggen

U voert het e-mailadres in dat bekend is
in onze administratie! Dit is erg
belangrijk.
Want een vreemd e-mailadres kan NIET
gebruikt worden.
U drukt op indienen .
Dan krijgt u in uw email inbox een link om
zelf een wachtwoord in te stellen.

Let op de link is slechts 3 uur geldig!
Heeft u meerdere kinderen op school zitten? Dan krijgt u deze allen in beeld als u bent ingelogd. Dus
u heeft niet per kind een inlog nodig!
Handleiding

De pagina: Zo zie ik mijzelf

Op deze pagina kunt u iets lezen over hoe de leerkracht naar uw kind kijkt en hoe uw kind naar
zichzelf kijkt.

Op deze pagina moet u als
ouder ook iets gaan schrijven.
U schrijft uw stukje naar uw kind toe. Bijvoorbeeld: Ik zie jou als
een nieuwsgierig meisje/jongen etc.
Vergeet niet op “klaar” te klikken als u klaar bent
Let op: Pas als u dit heeft gedaan kunt u lezen wat de
leerkracht en uw kind heeft geschreven!!!!!

Nu bent u aan de beurt!
We verwachten dat u hier schrijft
hoe u uw kind ziet en welke
ontwikkeling en groei u de
afgelopen periode heeft gezien. Dit
zal (voorlopig) 2 x per jaar van u
verwacht worden.
Een paar zinnen is echt voldoende .
maar het mag ook meer zijn. Het is
helemaal aan u!

Onderaan van deze pagina “zo zie ik mijzelf”, kunt u het eerste groeiplan van uw kind bekijken!
Het prikbord is nu nog niet operationeel maar dat komt nog!

Als u hier op klikt krijgt u het hele plan
Te lezen

Een voorbeeld

Het is de bedoeling dat er per jaar minimaal vijf
groeiplannen worden gemaakt. Deze duren
ongeveer drie weken. Het eerste groeiplan staat er
nu in.
De kinderen worden zo mede eigenaar van hun
eigen ontwikkeling.
Samen met de leerkracht worden ze geëvalueerd.
Tijdens het portfoliogesprek zal het groeiplan
centraal staan.

De pagina leren-leren

Op deze pagina kunt u zien hoe de leerkracht uw kind inschaalt op een aantal items. De leerling heeft
dat vanaf groep 4 ook zelf gedaan.
Hier ziet een voorbeeld hoe dat eruit ziet:

De pagina documenten

Als u op documenten klikt krijgt u midden in beeld drie doorklikmogelijkheden.
U kunt het rapport meteen zien als u op rapport klikt.

U kunt het overzicht van de methode gebonden toetsen meteen zien als u op overzicht klikt.

De cito resultaten kunt u in januari nog niet zien want de Cito toetsen worden pas in februari
afgenomen.
Bij het tweede portfoliogesprek in juni kunt u het overzicht van de cito resultaten ook bekijken.

De pagina leerlijnen
Deze pagina is nog niet operationeel!
Maar we zijn al wel bezig alles aan het inrichten!
Zo hebben we de leerlijn rekenen en de culturele competenties er zelf al ingezet.

Hoe weet ik dat er iets nieuws te lezen of te bekijken is?

Als u inlogt ziet u aan de rode bolletjes wat u nog niet heeft gelezen en dat is dus nieuw!

We hopen dat u snel vertrouwd raakt met het portfolio!
Succes met het schrijven van het stukje voor uw kind!

