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MIJN RAPPORTFOLIO
Eerste keer inloggen:
Vanaf vandaag kunt u inloggen op het digitale portfolio van
uw kind. Volg de onderstaande stappen om in te loggen:
1. Surf naar de website van Mijnrapportfolio
(https://portaal.mijnrapportfolio.nl/)
2. Klik op inloggen gebruikers (rechts bovenin) en dan op
'Eerste keer inloggen' (zie afbeelding links)
3. Voer het email adres in dat bekend is bij school. Dit is
hetzelfde mail adres waarop u deze flyer hebt
ontvangen (zie afbeelding rechts).
4. U ontvangt dan op datzelfde mail adres een link om
een wachtwoord in te stellen. Deze link is 3 uur geldig.
Daarna kan eenvoudig op dezelfde wijze een nieuwe
link aangevraagd worden.
5. Na het instellen van het wachtwoord logt u in met uw
mail adres en het door u gekozen wachtwoord.
6. Er is ook een handige app voor Apple en Android
beschikbaar in de Appstore/Playstore.

De knoppen en hun betekenis:
Eenmaal ingelogd ziet u het rapportfolio van uw kind(eren). Voor ouders
met meer kinderen kan er eenvoudig geschakeld worden, door op de
foto van uw kinderen te klikken.
Start: Dit is de startpagina. Tijdens het huisbezoek bespreken we deze
eerste pagina. Kinderen en hun leerkracht(en) benoemen hier
kwaliteiten. Als ouder noemt u ook kwaliteiten van uw kind.
Zo ben ik: Op deze pagina is terug te vinden hoe uw kind scoort op
sociaal gedrag.*
Jenaplan: De essenties van ons Jenaplan onderwijs zijn hier opgenomen.
We zullen van tijd tot tijd hier de leerlingen scoren in de mate waarop we
deze Jenaplan essenties bij hen zien.*
Portfolio: Op deze plek kunnen leerlingen 'bewijzen' uploaden. Dat
kunnen mooie, leuke of bijzondere foto's/filmpjes/... zijn die ze willen
bewaren in hun portfolio.
IPC lijnen: Tijdens IPC werken we aan de ontwikkeling van
vaardigheidsdoelen. De kinderen scoren hier zichzelf op deze doelen.
Documenten: Hier zullen we, net als in het oude rapport, rapportages
opnemen van bijvoorbeeld Kijk! (kleuters), Snappet/Gynzy en/of de CITO
toetsen.
*leerlingen in de bovenbouw (vanaf groep 6) vullen dit onderdeel ook
zelf in.

En nu?

Zodra er een nieuw item is toegevoegd aan het rapportfolio krijgt u een melding. In bovenstaand
voorbeeld ziet u een 1 staan bij het onderdeel 'Zo leer ik'. Zo kunt u eenvoudig zien welk
onderdeel een update gehad heeft.
U kunt altijd dingen vanuit het Mijnrapportfolio uitprinten of downloaden. Aan het eind van groep
8 downloaden wij alles van uw kind om mee te geven bij het verlaten van de Korf. Verlaat u de
school? Geef dit dan tijdig door zodat ook het Rapportfolio voor vertrek gedownload is.
Hulp nodig? Vraag gerust hulp aan de leerkracht van uw kind.
Deze kan u indien nodig op weg helpen. Eenmaal ingelogd kan
u ook zelf de handleiding downloaden. Deze is te vinden door
op de puntjes (rechtsbovenin) te klikken en de optie
handleidingen te selecteren.

