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Inhoud: MijnRapportfolio
Beste ouder(s),
Dit is de eerste onderwijskundige nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Het is de bedoeling dat u iedere
maand een algemene nieuwsbrief ontvangt én een onderwijskundige. Hierin vertellen wij u waar we op
onderwijskundig gebied mee bezig zijn en welke veranderingen of vernieuwingen er zijn.
Deze maand gaat het over het gebruik van MijnRapportfolio in school. Vorig schooljaar hebben groep 8
en later ook groep 7, meegedaan aan een pilot om te onderzoeken wat MijnRapportfolio is, hoe werkt
het en wat levert het op. Dit is zo positief uitgepakt dat we besloten hebben om dit schooljaar met
MijnRapportfolio te starten. Maar wat is MijnRapportfolio nu precies?
Het portfolio is een product en een werkwijze tegelijk. Na een aantal jaar gewerkt te hebben met een
papieren portfolio starten we dit schooljaar met het digitale portfolio van ‘MijnRapportfolio’. Dit is een
applicatie waarin de kinderen zelf hun resultaten kunnen uploaden. Dat kunnen schoolresultaten zijn,
maar mogen ook dingen zijn die ze thuis hebben behaald en waar ze trots op zijn. U als ouder(s) kunt
altijd thuis in MijnRapportfolio kijken en zo de voortgang van uw kind(eren) volgen. De leerkracht kan
reageren op de documenten die de leerlingen plaatsen. De leerling moet altijd beschrijven waarom iets
in MijnRapportfolio geplaatst is.
Door dit al vanaf de kleutergroepen te doen ontwikkelt het kind digitale vaardigheden en kan het na
verloop van tijd zelfstandig het portfolio bijhouden. De leerkracht zal daarbij een coachende rol
uitvoeren.
Als u nog meer wilt weten over MijnRapportfolio, klik dan hier of surf naar
https://mijnrapportfolio.nl/

Waarom MijnRapportfolio op De Ark:
Bij ons op De Ark staat het eigenaarschap van onze leerlingen centraal!
Vanuit onze visie: voor eigenaarschap van ieder kind, willen wij werken
met MijnRapportfolio.
MijnRapportfolio biedt onze leerlingen de kans om eigenaar te worden van
hun eigen leer- en werkproces. Ze zijn zelf verantwoordelijk waarom er iets in het digitale portfolio
moet komen en door goed over de reden na te denken leren ze waarom een doel behaald is.
Hiermee creëren wij eigenaarschap bij onze leerlingen.
Daarnaast biedt het de mogelijkheid om u als ouders meer bij het leerproces van uw kind te betrekken
doordat er op elk moment van de dag gevierd kan worden dat er weer doelen behaald zijn!
Wij zijn dankbaar dat we elk kind zo nog meer in beeld hebben en krijgen.
Het schoolteam

Op onze website www.dearkbunschoten.nl vindt u ook veel informatie.
Website schoolvereniging: www.vcobunschoten.nl
Volg ons ook op social media:
Twitter: @DeArkBunschoten
Facebook: @basisschool.deark.3
Instagram: @dearkbunschoten

