
Handleiding voor ouders 

Voor de eerste keer inloggen 
 Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl (zonder www er voor). 

 Klik op ”Wachtwoord vergeten?” 

 
  Voer het e-mailadres in waarmee u bekend bent bij de school van uw kind(eren) en klik op “Verzend 

E-mail”. (Dit is het e-mailadres waarop u de Aventurijn Nieuwsbrief ontvangt.) Vraag dit eventueel na 

bij de school.  

 U krijgt vervolgens een e-mail met daarin een link. Klik op deze link om een wachtwoord aan te 

maken. 

o Let op: Als u een e-mailadres invoert dat niet bekend is bij uw school, krijgt u geen bericht. 

Uit veiligheidsoverwegingen krijgt u ook geen melding dat het e-mailadres niet bekend is.  

o De link is slechts 3 uur na aanvraag geldig. Daarna moet u opnieuw de eerdergenoemde 

stappen doorlopen. Alleen de link uit het meest recente bericht is bruikbaar.  

De startpagina 
Zodra u bent ingelogd, komt u terecht in het startscherm van één van 

uw kinderen. U kunt zien welk kind er geselecteerd is door de rode lijn 

om het portret.  Kinderen waarvoor nog geen pasfoto is toegevoegd 

worden weergegeven met een standaard icoontje met daaronder de naam. U kunt een ander kind 

selecteren door op diens naam te klikken. 

Nieuwe gegevens 
Wanneer u inlogt via portaal.mijnrapportfolio.nl, ziet u per onderdeel in de menubalk waar en hoeveel 

nieuwe informatie is toegevoegd.  

 

 



Binnen de verschillende onderdelen wordt aangegeven waar de nieuwe informatie zich exact bevindt. Zodra 

de nieuwe informatie is bekeken, verdwijnt de markering.   

 

Navigeren door verschillende afnamemomenten 
Door de jaren heen vullen uw kind en de leerkrachten de verschillende modules van MijnRapportfolio 

meerdere keren in. Al deze gegevens blijven bewaard.  

Zodra u een rij blauwe bolletjes ziet, kunt u terugkijken in de tijd door op deze 

bolletjes te klikken. Onder het meest linkse bolletje vindt u de oudste 

gegevens. Oplopend naar rechts worden de gegevens steeds recenter. De cijfers in de bolletjes geven het 

leerjaar aan. Door met de muis over een bolletje te bewegen wordt ook de datum getoond.  

Opmerkingen van de leerkracht 
Op verschillende plekken in MijnRapportfolio kunt u een tekstballon-icoontje vinden    .  . Als u op dit 

icoontje klikt, verschijnt er een scherm met daarin een eventuele toelichting van de leerkracht. Zolang er nog 

geen opmerkingen zijn toegevoegd, ontbreken de lijntjes in het tekstballon-icoontje        . Bij nieuwe 

opmerkingen wordt het icoontje voorzien van een markering.  

Geschiedenis 
In aanvulling op de eerder beschreven bolletjes is het mogelijk om dieper op historische gegevens in te gaan 

door middel van het volgende icoontje: .         Door op dit icoontje te klikken verschijnt er een scherm met 

daarin een grafiekje dat weergeeft hoe uw kind zich op een specifiek onderdeel ontwikkelt.   

Extra toelichting per scherm 
Voor elk onderdeel van MijnRapportfolio kan de school ervoor kiezen om een toelichting te geven. Deze 

toelichting is standaard ingeklapt. Door op het informatie- icoontje  te klikken, wordt de toelichting 

zichtbaar. Als u hier geen toelichting ziet heeft de school ervoor gekozen het onderdeel niet verder toe te 

lichten. 

 

 



Talenten-pagina 
Binnen MijnRapportfolio is er ruimte om talenten van uw kind weer te geven door middel van 

beeldmateriaal. Door op de grote afbeelding te klikken, verschijnt er een scherm met daarin extra 

informatie. 

Vaardigheden-pagina  
Op de vaardighedenpagina zijn verschillende leerlijnen zichtbaar die uw kind doorloopt. U kunt op een vakje 

klikken voor meer informatie. U vindt hier onder andere de eerder beschreven tekstballon- en grafiek-

icoontjes terug. Daarnaast kunt u via knoppen als “Rapport”, “Ontwikkelgrafieken”, “KIJK” en “ZIEN!” 

bestanden bekijken die hiervoor door de leerkracht zijn toegevoegd. Welke knoppen hier exact staan is 

afhankelijk van de instellingen van de school. 

 

Offline weergave 
MijnRapportfolio heeft de mogelijkheid om een offline-versie te downloaden. Dit kan bijvoorbeeld handig 

zijn als uw kind de school verlaat of als u MijnRapportfolio aan opa of oma wil laten zien op een plek waar 

geen internetverbinding is.  

U kunt MijnRapportfolio downloaden door op het pijltje rechts bovenin het scherm te klikken. Volg daarna 

de instructies op het scherm.  

 

 

 

Houdt er rekening mee dat de download doorgaans ’s nachts wordt klaargezet. 


