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Doel: 
We maken samen met de leerlingen ambitieuze en zichtbare persoonlijke leerdoelen op 

sociaal-emotioneel en cognitief gebied. We betrekken alle leerlingen actief bij het behalen 

van hun persoonlijke leerdoelen. We optimaliseren de focus op leren leren, leren leven en 
leren samenleven. 

Aanleiding: 

 

Het portfolio past in het traject van Continu Verbeteren (Jay Marino), stap 5 van het 
lotusmodel, met als hoofddoel: Betrokken kinderen door eigenaarschap. 

 

Wij zijn er als school van overtuigd dat hierbij 

alignement, betrokkenheid door alle lagen heen, cruciaal 

is.  
Vanuit onze visie op onderwijs aan kinderen hebben we 

de vier kernwaarden geformuleerd: Eigenaarschap - 

Inzicht - Ontwikkeling -Betrokkenheid. Het portfolio is een 

middel om dit te bereiken. 

 

Door middel van het portfolio hebben de leerlingen geleerd:  
• om in gesprek te gaan over hun persoonlijke leerdoelen en weten hoe ze hun 

leerproces vorm moeten geven om hun doelen te bereiken; 

• om actief mee te denken en mee te doen om het leerproces te presenteren; 

• om hun eigen kwaliteiten in te zetten zodat ze kunnen omgaan met anderen en hun 

omgeving; 
• te onderzoeken wat ze kunnen en willen en nemen hiervoor de verantwoordelijkheid. 

 

Daarmee ontstaat meer motivatie, betrokkenheid en eigenaarschap bij kinderen. Ook 

worden de leerprocessen toegankelijker voor kinderen, leerkracht en ouders en draagt  het 

portfolio bij aan interactie mogelijkheden.   
 

Aanpak: 

 

Inhoud portfolio 

• De witte Regenboogmappen hebben een vaste opzet met tabbladen: 
o Missie en afspraken: Schoolafspraken, groepsafspraken  

o Dit ben ik 

o Dit wil ik/kan ik  

o Dit voel ik  

o Toppers  

o Vorige periode 
• Niet meer dan 2 leerjaren in één klapper.  

• Een portfolio omvat een periode zoals ook de rapportperiode.  

• Het rapport blijft vooralsnog naast het portfolio bestaan.  

• We hanteren een logische opbouw van groep 1 naar 8.   

• We hanteren afspraken op schoolniveau over de indeling van de tabbladen.  
• De groepen 7-8 werken dagelijks in de agenda en zetten dit 1 keer per week over naar 

portfolio.   

• De doelen van de groep worden gekoppeld aan het leerlingportfolio. Elke leerling stelt een 

doel op eigen niveau.  

 



Indeling bestanden 

We zorgen er met z’n allen voor dat alle bestanden bereikbaar zijn. Daarom worden ze 

opgeslagen zoals in het schema staat. 

Hierin komen dus alleen de bestanden die voor iedereen toegankelijk moeten zijn en op 

schoolniveau (unit-groep-school) ingezet worden. Eigen bestanden kunnen naar eigen 

behoefte worden opgeslagen, maar niet in deze mappenstructuur. 
 

 
 

Producteigenaar  Regisseurs Continu Verbeteren 

Producten Ambitieplan Continu verbeteren 

 

 

 


