
MijnRapportfolio

Zo ben ik 
groep 1 - 8

Hier staan de kanjervaardigheden zoals compli-
menten geven, gevoelens uiten en nee durven 
zeggen. Door middel van snelheidsmeters is het 
ingeschatte niveau ingevuld. Vanaf groep 5 zowel 
door leerkracht als kind. 

Zo werk ik 
groep 1 - 4

Hier staan de executieve functies zoals plannen, 
flexibiliteit en werkgeheugen. De leerkracht vult 
deze voor je kind in. Het niveau wordt ingevuld van 
aanvang tot ontwikkeling of beheersing.

Vaardigheden 
groep 5 - 8

Hier staan de 21eeeuwse vaardigheden,  
zoals samenwerken, communiceren en kritisch 
denken. Elk vakje is verdeeld in 2 driehoeken. 
Rechts vult de leerkracht in en links je kind. 

Documenten 
Hier staan de  
Citografieken,  
BOSOS-observatie-
lijst van groep 1 /2 en 
extra begeleiding. 

Talenten 
Hier staan foto’s van 
schoolactiviteiten en 
projecten.

Start

De startpagina is een samenvatting.
Bovenaan zijn de tips en tops ingevuld door de  
leerkracht en je kind.

Deze tops komen voort uit de basisvakken,  
kanjervaardigheden, executieve functies en de 
21e-eeuwse vaardigheden.

Op deze pagina staan ook de leerdoelen. 
In groep 1 t/m 4 vult de leerkracht dit in. In groep 5 
t/m 8 vult je kind deze zelf in en bespreekt dit met de 
leerkracht. Met metertjes wordt aangegeven wat het 
ingeschatte niveau is. Meerdere keren per jaar wordt 
dit ingevuld, geëvalueerd en bijgesteld.

Op het prikbord staan verschillende foto’s van 
schoolactiviteiten en projecten vanuit de talenten.
Verder is het prikbord een samenvatting van wat er 
bij talenten te vinden is.



Inloggen

Je ontvangt als ouder in groep 1 inloginstructies.  
Zo kun je direct een account aanmaken. Vanaf dan 
is het mogelijk om op ieder moment de ontwikkeling 
van je kind te volgen.

Nog geen inlog aangemaakt?  
Volg dan de volgende stappen:

• Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl.
•  Klik op “Eerste keer inloggen” en vul het  

emailadres in dat je gebruikt voor school.
•  Je ontvangt na een paar minuten een email  

met een link om je wachtwoord aan te maken.  
De link is 3 uur geldig.

•  Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen 
op MijnRapportfolio.

•  Bij meerdere kinderen is het maar één keer nodig 
om een inlog aan te maken.

> leeg

> beginner

> geoefend

> gevorderd

> getalenteerd

> kind

> leerkracht

Wat zie je op MijnRapportfolio?

Start  Voorblad met tips, tops en leerdoelen

Zo ben ik  Kanjervaardigheden

Zo werk ik   Executieve functies groep 1 t/m 4

Talenten   Foto’s van schoolactiviteiten  
en projecten

Vaardigheden   21e-eeuwse vaardigheden  
groep 5 t/m 8

Documenten   CITO-grafieken groep 3 t/m 8  
BOSOS- observatielijst groep 1/2  
extra begeleiding

Wat is MijnRapportfolio?

Hiermee heb je op elk moment inzicht in de brede 
ontwikkeling van je kind. Gewoon via de computer of 
app van MijnRapportfolio op je smartphone of tablet.

Waarom MijnRapportfolio?

Het onderwijs op De Ladder is de laatste jaren sterk 
veranderd. Het nieuwe digitale rapport is zo ontwikkeld 
dat het naadloos aansluit bij de unieke werkwijze van 
ons onderwijs.

Voordelen zijn:
• weergave van de brede ontwikkeling van je kind;
•  leerproces zichtbaar maken door visuele  

ondersteuning;
• leerkracht en je kind vullen het rapport gezamenlijk in;
• bevordert het gesprek tussen de leerkracht en je kind;
•  vergroot de betrokkenheid van je kind bij het  

onderwijs;
•  op elk moment als ouder met je kind  

MijnRapportfolio bekijken.

‘Op MijnRapportfolio laat ik 
samen met mijn juf of meester 
zien hoe ik mij ontwikkel.’

samenwerken


