Portfolio:
Als de rapporten mee naar huis gaan, gebeurt dat in een “heen en weer-mapje”. Daarin zitten niet het
alleen rapport en een uitdraai van de Citotoetsen, maar ook de Portfolio opdrachten.
Thuis stopt u die in de witte vier-rings map.
Deze witte map is een groei document van uw kind. U kunt de ontwikkeling van uw kind volgen over de hele
basisschool. Deze ontwikkeling is meer dan leren alleen. Bij elk rapport vindt u voortaan diverse foto’s ,
kopieën en geschreven opdrachten van uw kind om het ontwikkelingsbeeld completer te maken.
We hebben het Portfolio onderverdeeld in de volgende onderdelen:




Wie ben ik ? Met een foto of informatie van uw kind
Wat kan ik ? Hierbij horen natuurlijk het rapport en de Cito-resultaten. Dit wordt aangevuld met
een blad van iets waar uw kind zelf trots op is
Wat wil ik ? Dit onderdeel moet nog worden uitgewerkt.

Met elk rapport zullen dus voortsaan meer documenten naar huis komen, dan alleen het rapport. Zo zal de
“Rapportmap” de komende jaren uitgroeien naar een compleet “Portfolio” waarin u veel over de
ontwikkeling van uw kind op onze school zult terugzien. Het is een mooi bewaardocument.
Vanzelfsprekend blijven deze documenten bij u thuis in de witte portfolio-map en komt met behulp van “het
heen en weer mapje” de aanvulling. Wel vragen wij u als ouders de portfolio map steeds mee te brengen op
een (rapport) bespreking, zodat iedereen de vorderingen kan zien.
Wat voor Portfolio opdrachten kunt u verwachten ? (Deze lijst kan nog worden aangepast).

Groep 1

Januari
foto 'dit ben ik'

Groep 2

tekening dit ben ik

Juni
zelfportret gezicht
tekening lievelingsdier + erbij
schrijven
teken jezelf met je vrienden+

Groep 3

foto lezen

erbij schrijven wie het zijn en
waarom zijn ze leuk
woorden die iets zeggen over

Groep 4

vriendenboek

Groep 5

tekening dit ben ik

een elfje (gedicht) over zichzelf

Groep 6

verhaal over zichzelf

foto 'ik ben sportief' (gymzaal!?)

Groep 7

foto lievelingsboek

alles over mij - werkblad

Groep 8

tekening hobby

geen rapport

Met vriendelijke groeten
Team Willibrordus

mijn werkblad denkwolk

