
MijnRapportfolio 

 

 

 

 

 
  



MijnRapportfolio toegelicht aan de hand van een aantal beelden. Per onderdeel van MijnRapportfolio 

lichten we aan de hand van een aantal screenshots toe wat de mogelijkheden zijn. MijnRapportfolio 

bestaat uit de volgende onderdelen die los van elkaar te gebruiken of uit te schakelen zijn: 

 
 

Alles dat wordt toegevoegd binnen MijnRapportfolio zal worden opgeslagen en altijd terug te kijken 

zijn. MijnRapportfolio opent altijd bij de meest recente versie, aan de hand van bolletjes (voorzien van 

een leerjaar en bij selecteren ook van een datum) kan er altijd worden teruggekeken naar vorige 

momenten: 

 
Overal waar naar een momentopname wordt gekeken komen deze bolletjes terug. Het aantal 

invulvelden dat er je ziet bij de verschillende pagina’s zijn aan te passen naar de wens van de school. 

 

MijnRapportfolio wordt gevuld door de leerkracht en het kind en laat waar nodig verschillen en 

overeenkomsten naast elkaar zien in een overzichtelijke lijst of lijn. Al deze resultaten kunnen online 

door de ouders gevolgd worden. De ouders kunnen dus constant volgen waar hun kinderen aan 

werken en hoe deze zich ontwikkelen. 

 

Voor de leerkracht biedt het een goede tool om kindgesprekken te voeren. 



Start 
 

Dit ben ik:  

Een korte presentatie van de leerling aan de hand van een foto/ video/ tekening en een aantal 

eigenschappen van het kind. Deze kunnen naar wens worden toegevoegd door de leerkracht of het 

kind zelf. 

 

 
 

Hier werk ik aan: 

Het kind kan zelf aangeven wat zijn korte termijn ontwikkelpunten zijn. Dit gebeurt aan de hand van 

een aantal gestuurde vragen.  

 
 

  



Hier ben ik trots op: 

Het kind kan aan de hand van toegevoegde beeldmaterialen (onderdeel “Talenten”) een collage op de 

startpagina maken met foto’s of video’s waar het kind op dit moment het meest trots is: 

 
  



Zo ben ik & Zo werk ik: 
 

Op een door de school/ leerkracht te bepalen moment vullen het kind en de leerkracht een vragenlijst 

die de school zelf geplaatst heeft in MijnRapportfolio over bijvoorbeeld sociaal emotioneel 

welbevinden, werkhouding en concentratie of pestprotocollen: 

 
 

Dit kan aan de hand van bolletjes (bovenstaand aantal kan afwijken) of aan de hand van wijzertjes 

(onderstaand): 

 
 

  



Aan de hand van grafieken kun je daarna per onderdeel kijken hoe het kind ontwikkelt op dit punt: 

 

 
  



Zo leer ik 
In dit onderdeel staat een leerstijlentest die gebaseerd is op de leerstijlen van David Kolb en speciaal is 

aangepast voor kinderen. Het kind vult deze vragenlijst in aan de hand van stellingen die in de juiste 

volgorde worden gesleept (wat het beste past bij de leerling komt bovenaan te staan, wat het minste 

past komt onderaan te staan): 

 
Voor de leerkracht komt hierbij een groepsoverzicht welke leerstijlen er binnen de groep worden 

gehanteerd: 

 
  



Talenten 
Bij de talenten kan een kind of de leerkracht beeldmaterialen en andere bestanden toevoegen van of 

over het kind. Deze foto’s worden toegevoegd aan de hand van een aantal gestuurde vragen en aan 

ieder bestand kan een (of meerdere) talent(en) worden gehangen. Deze worden in het overzicht in 

volgorde geplaatst van het aantal keer dat het talent aan een bestand is toegevoegd. Aan de hand van 

deze pagina kan het kind “Hier ben ik trots op” op de startpagina ook aanvullen en rouleren: 

 
  



Vaardigheden 
Onder het kopje vaardigheden kan er worden gekozen voor het gebruik van ons ontwikkelingsgerichte 

rapport. De leerlijnen voor dit ontwikkelingsgerichte rapport worden door de school zelf bepaald. Zo 

kun je als school de leerlijnen zo uitgebreid of compact maken als je zelf wel. 

 
Het aantal vakken of het aantal leerlijnen per vakgebied kan de school volledig zelf bepalen. 

 

Het is ook mogelijk om naast of in plaats van het ontwikkelingsgerichte rapport een cijferlijst of 

bijvoorbeeld citoresultaten te uploaden per leerling. Deze komen dan meteen in het rapportfolio van 

het kind te staan. Aan de hand van deze leerlijn kunnen zowel het kind als de leerkracht het 

beheersingsniveau van het kind aangeven. Dit kan eventueel met tekstuele toelichting of aan de hand 

van een foto, video of bestand. 

 

 


