
 

Handleiding inloggen MijnRapportfolio 

Voor de eerste keer inloggen  

• Ga naar portaal.mijnrapportfolio.nl 

• Klik op Eerste keer inloggen 

• 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 die u heeft doorgegeven aan de school: Vraag dit eventueel na bij de  

leerkracht van uw kind.) 

• 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 uw andere kind(eren) selecteren door op diens naam te klikken. 

 

Tabbladen 

Zodra u bent ingelogd ziet u de volgende tabbladen: 

 

 

 

 

In de folder die u heeft gekregen via Social Schools vindt u informatie en uitleg over deze tabbladen. 



 

Belangrijk: Bij het tabblad START zal u zelf eerst wat moeten invullen voordat u de inhoud kan lezen. 

Bij start kunt u lezen welke talenten/vaardigheden uw kind bij zichzelf ziet en welke talenten/vaardigheden de leerkracht bij uw kind ziet (zie 

folder). U kunt deze informatie pas lezen zodra u zelf ook iets hebt toegevoegd bij het onderdeel ‘ouder’.  

U schrijft dus iets over de talenten/vaardigheden van uw kind (bijv. jij bent nieuwsgierige jongen / jij bent een behulpzaam meisje.) Een paar 

zinnen is voldoende. Vergeet daarna niet op klaar te klikken. 

 

Extra toelichting bij een onderdeel 

Voor elk onderdeel van MijnRapportfolio is er een toelichting beschikbaar. Door op het   -tje te klikken krijgt u de toelichting te zien. 

 

 

 

 

 

Uitleg wijzers 

    

   Geen beoordeling beschikbaar        Voldoende 

 

   

   Onvoldoende        Goed 

 

    

   Matig          Uitstekend 

 

Printen 

Door middel van het        -icoontje bestaat de mogelijkheid om een afname uit te printen. Deze is op verschillende pagina’s te vinden. 

 

App voor telefoon of tablet 

Er is een gratis MijnRapportfolio-app beschikbaar in de App store of Play store.  


