Introductie MijnRapportfolio
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Datum: 08-03-2021

Waarom MijnRapportfolio?
MijnRapportfolio past bij de manier van lesgeven op de Rivieren. De leerlingen zijn zelf eigenaar
van hun leerproces en voortgang, doordat alle onderdelen naast de leerkracht, ook door henzelf
wordt ingevuld. Door MijnRapportfolio wordt de brede ontwikkeling inzichtelijk. Het gaat
daarbij echt over de persoonlijke ontwikkeling van de leerling: waar is hij/zij trots op, welke
talenten komen bovendrijven, aan welke vaardigheden werk je, hoe groei je ten opzichte van
jezelf, enzovoort.
De voortgang kan op elk moment ingezien worden in plaats van alleen op vaste momenten van
voortgangsgesprekken. Alle informatie blijft ook de hele schoolloopbaan bewaard, waardoor er
steeds kan worden teruggekeken en de ontwikkeling en groei goed zichtbaar blijft. Het papieren
rapport komt te vervallen.
MijnRapportfolio is ondersteunend aan de kindgesprekken die de leerkracht periodiek met de
leerling voert. De leerdoelen zijn per kind verschillend, zodat we voor iedereen passend en
ontwikkelingsgericht onderwijs kunnen bieden.

Inloggen
Je logt in met het emailadres dat bij ons op school
bekend is. Wanneer je naar
portaal.MijnRapportfolio.nl gaat, kun je klikken op
‘Eerste keer inloggen’. Vanuit daar wordt er een mail
verstuurd naar je emailadres voor het aanmaken van
een eigen wachtwoord. Kijk in de spamfolder als de
email niet binnenkomt.
Met het eigen wachtwoord en je emailadres kun je
in het vervolg inloggen!

Algemeen

Zo ben ik

Zo leer ik

De voortgang van de kinderen in
MijnRapportfolio ondersteunen en
evalueren we door middel van periodieke
kindgesprekken.

Dit onderdeel gaat over de
sociaal-emotionele
ontwikkeling van je kind. Dit
onderdeel wordt ingevuld
door zowel de leerling,
leerkracht als de ouders.

In dit onderdeel worden de
meervoudige intelligenties
weergegeven. Hier kun je
zien waar je kind het meeste
belangstelling voor heeft.

Zo werk ik

Zo speel ik

Dit onderdeel gaat over de
werkhouding van je kind.
Deze vult zowel de leerling
als leerkracht in.

Dit onderdeel geeft de
spelontwikkeling van de
kleuters weer.

Portfolio

Vaardigheden

Hier bekijk je de foto’s en
video’s over waar je kind op
school mee bezig is. De
bestanden zijn in
categorieën per thema
gesorteerd. Je kunt hier als
ouder ook bestanden
plaatsen.

Hier wordt de voortgang van
je kind per domein
weergegeven. Dit wordt
ingevuld door zowel de
leerkracht als de leerling
zelf.

In deze gesprekken praten we onder andere
over de talenten, uitdagingen en kansen. Zo
kan het kind een eigen leerlijn en leerroute
uitstippelen binnen de verschillende
domeinen.
Op deze pagina wordt verder uitgelegd hoe
dit terugkomt binnen alle tabbladen binnen
MijnRapportfolio.

Start
Deze pagina geeft het overzicht van je kind
weer. De leerkracht én het kind hebben 3
kwaliteiten ingevuld
Hier werk ik aan
Dit zijn de leerdoelen van je kind voor de
komende periode.
Hier ben ik trots op
Hier zie je foto’s van activiteiten waar je kind
heel trots op is.
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Why MijnRapportfolio?
MijnRapportfolio matches the education at de Rivieren. Student have ownership over their own
learning process and progress, because it is filled out by both teachers and students.
MijnRappotfolio gives a broad view of your child's developement: what are they proud of, what
talents do they have, which skills are they developing, how are they growing, etcetera.
The progress can be viewed at all times, instead of during the set of parent-teacher meetings.
All information remains saved during their whole time at de Rivieren, which enables us to look
back and development and growth remains visible. The paper report card will therefore
disappear from now on.
MijnRapportfolio helps us to have effective conversations with the children about their growth.
These are held periodically. The learning goals vary per child, which enables us to have personal
education for everyone.

Login
You can login with the e-mail address that is known
at school. When you surf to
portaal.MijnRapportfolio.nl, you can click 'Eerste
keer inloggen'. An e-mail is sent to your e-mail
address to set a personal password. Please take into
account that the e-mail might appear in the spam
box.
With the newly created password and your personal
e-mailadress, you can now log in!

General

Zo ben ik

Zo leer ik

The progress of the students shown in
MijnRapportfolio is supported and evaluated
in talks we have with the children
periodically.

This tab is about socialemotional development of
your child. It is filled out by
students, teachers and
parents.

In this tab the multiple
intelligences are shown.
Here, you can
see where your child's
interest and talents lay.

Zo werk ik

Zo speel ik

This tab is about your child's
work ethic.
This part is filled out by both
the teacher as the student.

This tab is about
the playful develop-ment of
children in groups 1 and 2.
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In this tab, pictures are
shown of what your child is
doing at school. They are
sorted by theme. It is
possible to upload a picture
as parents as well.

In this tab, the progress of
your child is shown. This is
filled out by the teacher as
well as the student.

We talk about talents, challenges and
opportunities. This way, the child
can create their own learning path within the
different domains.
On this page is explained how this is shown
in the various tabs in MijnRapportfolio.

Start
This page shows the overview of your child.
The student and the teacher fill out 3
qualities.
Hier werk ik aan
These are your child's learning goals for the
coming period.
Hier ben ik trots op
These are pictures of activities of which your
child is extra proud.

