
MijnRapportfolio

Wat is MijnRapporfolio?
MijnRapportfolio is een digitaal rapport
waarin u inzicht heeft in de brede
ontwikkeling van uw kind. Gewoon via de
computer of app van MijnRapportfolio op
uw smartphone of tablet. 
 

Waarom MijnRapportfolio?
Ons onderwijs is de laatste jaren sterk
veranderd. Het nieuwe digitale rapport is
zo ontwikkeld dat het aansluit bij de unieke
werkwijze van ons onderwijs. Per unit zijn
er keuzes gemaakt wat er weergegeven en
ingevuld wordt.

Start
Op de startpagina van uw kind vindt
u een foto van uw kind met
daaromheen kwaliteiten, ingevuld
door de leerkracht en vanaf unit 3
ook door uw kind.

Zo ben ik
Hier staat de sociaal emotionele
ontwikkeling van uw kind centraal.
Vanaf unit 3 vult uw kind dit ook zelf
in.

Zo leer ik 
Ieder kind leert anders. Om de
leerkracht en de leerling inzicht te
geven in de manier waarop het kind
het liefste leert, maken de kinderen
in Unit 4 een leerstijlentest.

Zo werk ik 
Hier staat de werkhouding van uw
kind centraal. Vanaf unit 3 vult uw
kind dit ook zelf in.

Rapport
Hier komen de vaardigheden van
taal, spelling, (begrijpend)
lezen, rekenen, gym, Jeelo en
schrijven terug.

Trots op
Hier komen foto’s en filmpjes in
van leermomenten waar uw kind
trots op is.

Documenten
Hier vindt u voorlopig enkel de
rapportage van de plusklas mocht
uw kind hieraan
deelnemen.



Veelgestelde vragen

Wordt MijnRapportfolio ook geprint?
Op school wordt het portfolio niet
geprint. U heeft hier zelf via het
afdrukicoontje wel de gelegenheid
voor. Ook is er een offline versie te
downloaden. 

Waarom zie ik niet wat de leerkracht heeft
ingevuld als ik iets moet invullen als
ouder? 

Pas wanneer de leerkracht, het kind
en de ouder het hebben ingevuld,
wordt het pas zichtbaar. Dit geeft het
meest objectieve beeld over uw kind. 
 

Krijg ik een bericht als er iets nieuws is
geplaatst? 

U krijgt geen apart bericht
toegestuurd. Het is aan u zelf om te
kijken. Zodra u inlogt ziet u wel een
cijfertje bij het onderdeel waar iets
nieuws is geplaatst.  
 
 

Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl of
download de app MijnRapportfolio.
Klik op “Eerste keer inloggen” en vul
het e-mailadres in dat u gebruikt voor
school (waar u de Tovergevogel op
ontvangt).
U ontvangt na een paar minuten een
e-mail met een link om uw
wachtwoord aan te maken. De link is 3
uur geldig.
Kies een persoonlijk wachtwoord om
in te loggen op MijnRapportfolio.
Bewaar uw inloggegevens goed. Deze
zijn enkel bekend bij u zelf. 
Bij meerdere kinderen is het maar één
keer nodig om een inlog aan te
maken.

Inloggen

Voor MijnRapportfolio is het nodig om een
account aan te maken. Dat doet u op de
volgende manier: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ik heb meerdere kinderen, moet ik voor
ieder kind apart inloggen?

Nee, u logt eenmaal in via de site of
app. U kunt via de knop 'mijn kind' van
kind wisselen.

Moet je bij twee ouders/ verzorgers allebei
apart inloggen? 

Dat hoeft niet, het kan wel indien
beide e-mailadressen bekend zijn op
school.
 


