
Blijven rapportgesprekken bestaan? 
Het rapportfolio biedt de mogelijkheid aan leerkrachten en kinderen om 
de actuele ontwikkeling in kaart te brengen. Wij kiezen ervoor om de twee 
rapportmomenten (febr./juni) aan te houden. In die perioden wordt het 
rapportfolio aangevuld, zijn er kind-leerkrachtgesprekken en volgen er 
driehoeksgesprekken (kind-ouder-leerkracht). 

Hoe kan ik het MRF van mijn kind inzien?
U ontvangt van de ICT-er van basisschool De Akker inloginstructies. Zo kunt 
u een account aanmaken. Vanaf dan is het mogelijk om op ieder moment 
de ontwikkeling van uw kind te volgen.

MijnRapportfolio: samen aan zet!



MijnRapportfolio 
Op basisschool De Akker werken wij met MijnRapportfolio 
(hierna te noemen: MRF).

Wat is MRF?
MijnRapportfolio is een digitaal portfolio dat zorgt voor een veilige online 
omgeving waarin de ontwikkeling van een kind gevolgd kan worden. 
Leerkracht en kind brengen samen de ontwikkeling in kaart, ouders hebben 
inzicht in deze ontwikkeling met een eigen account. 

Waarom werkt basisschool De Akker met MRF?
Volgens onze visie moet een rapport de individuele ontwikkeling van een 
kind in kaart brengen en daarnaast dienen als portfolio, waarin een kind 
zelf ‘bewijsstukken’ kan verzamelen en de talenten zichtbaar worden. Het 
kind wordt zelf meer eigenaar van zijn leerproces en krijgt meer inzicht 
in zijn ontwikkeling. Als je eigenaar bent van je werk, voel je je betrokken 
en blijf je jezelf ontwikkelen. De ontwikkeling van een kind op school gaat 
verder dan alleen taal of rekenen, dus proberen we (stapsgewijs) de totale 
ontwikkeling van het kind zichtbaar te maken. Leren doe je tenslotte de 
hele dag. Het beoordelende karakter van het rapport zal steeds meer 
naar de achtergrond verdwijnen.

Wat kan ik binnen MRF zien?
Een aantal tabbladen. Wij leggen elk tabblad hieronder aan u uit.

Start
Ieder kind heeft een persoonlijke
startpagina. Deze pagina wordt 
door het kind zelf ingevuld, 
hetgeen de betrokkenheid en 
het eigenaarschap vergroot. In 
de hogere groepen kan het kind 
zelf al veel invullen. In de lagere 
groepen kan het kind samen met 
de leerkracht invulling geven aan 
de startpagina.

Dit ben ik
Vragen over welbevinden, 
inlevingsvermogen, initiatiefname 
en impulsbeheersing. Deze vragen 
vult de leerkracht in over uw kind 
en vult het kind vanaf groep 4 zelf 
ook in.

Zo kies ik
Hier kan het kind zijn of haar 
eigen leervoorkeuren aangeven. 
In 2020-2021 werken we nog niet 
met dit tabblad.

Zo werk ik
Vragen over werkhouding, netheid 
van werken, betrokkenheid en 
samenwerking. Deze vragen vult 
de leerkracht in over uw kind en 
vult het kind vanaf groep 4 zelf 
ook in.

Kind-leerkrachtgesprek
Een driehoeksgesprek (gesprek 
met kind, ouders en leerkracht) 
wordt tweemaal per jaar gevoerd. 
In dit gesprek presenteert het kind 
zijn eigen ontwikkeling met behulp 
van MRF. Deze presentatie bereiden
kind en leerkracht samen voor 
met behulp van de vragen die 
onder dit tabblad staan. In 2020-
2021 werken we nog niet met dit 
tabblad. 

Dit kan ik
Hier vindt u resultaten van methode- 
en niet-methodetoetsen en andere
toetsmomenten. 

Mijn atelier
Ieder kind heeft dingen waar het 
trots op is! Hier vindt u een collage 
van een aantal foto’s van activi-
teiten of gemaakte werkstukken/ 
werkjes. Het kind kiest samen met 
de leerkracht wat hier komt te 
staan. 

Documenten
In groep 1 en 2 worden hier de 
leerlijnkaarten geplaatst. In de 
bovenbouw zijn hier formulieren 
te vinden betreffende een boek-
bespreking, spreekbeurt, etc. 
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