
Handleiding voor ouders voor Mijn Rapportfolio

Inloggen
Als je voor de eerste keer inlogt bij MijnRapportfolio
begin je met het aanvragen van een wachtwoord.

★ Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl

★

★ Klik op de link eerste keer inloggen en vul het e-mailadres in dat bekend is bij de
school van je kind(eren).

★ Je ontvangt een e-mail met een link om je wachtwoord te veranderen. Houd er
rekening mee dat dit een aantal minuten kan duren en kijk eventueel of deze niet in
de spam terecht gekomen is. De link in deze e-mail is slechts 3 uur geldig dus wijzig
het wachtwoord zodra de e-mail ontvangen is.

★ Kies een persoonlijk wachtwoord om in te loggen in MijnRapportfolio.
★ Let op: Wanneer je een wachtwoord aanvraagt met een ander emailadres dan dat

waarmee je bekend bent bij de school van je kind(eren), dan krijg je uit
veiligheidsredenen geen bericht.

Startpagina
Zodra je bent ingelogd kom je terecht in het startscherm van het kind.
Wanneer er meerdere kinderen op school zitten kun je in de bovenste menubalk zien welk
kind er geselecteerd is. Je kunt een ander kind selecteren door op de naam te klikken.

https://portaal.mijnrapportfolio.nl/Login


Aan de linkerkant van de pagina zie je het menu.
Wanneer je op de items van dit menu klikt kom je bij de verschillende onderdelen van het
rapport.

Dit ben ik
Zo ben ik
Zo werk ik

Deze kopjes vertellen Wie het kind is met zijn/haar
kwaliteiten.
Met de Ik-cirkel wordt aangegeven hoe ze zijn in de klas en
hoe ze werken in de klas.

Mijn galerij Hier komen foto’s van werkjes van het kind te staan waar ze
trots op zijn.

Vaardigheden

Bij dit onderdeel krijg je inzicht in de ontwikkeling van de
vaardigheden binnen de verschillende vakgebieden.

Je kunt op een vakje klikken voor meer informatie.

Documenten Hier vind je bestanden die door de school zijn klaargezet.

Printversie Hier vind je een printbaar rapport zoals deze is samengesteld
door school.


