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MijnRapportfolio 

Van diverse ouders hebben we begrepen dat MijnRapportfolio 
hen nog onvoldoende beeld geeft van de ontwikkeling van hun 
kind. Dit signaal kwam ook duidelijk naar voren uit de 

klankbordgroep.  
 
Jullie zijn als ouders over het algemeen tevreden over het feit 

dat we vanuit doelen werken, dat reflectie wordt 
gestimuleerd, dat er ruimte is voor foto’s e.d. en dat het kind 
breder in beeld kan worden gebracht. 
 
Het geheel is echter nog weinig overzichtelijk, geven diverse 
ouders aan. Zij missen vooral duidelijkheid over het niveau van 
hun kind en inzicht in de ontwikkeling die hun kind doormaakt. 
Daarnaast ligt er een verzoek ook de creatieve vakken meer 
ruimte te geven.  
 

Ook het team heeft een evaluatieformulier ingevuld met betrekking tot MijnRapportfolio. 
Hieruit komt onder andere naar voren dat het invullen aardig wat werk vraagt en ligt er de 
vraag of de manier waarop we MijnRapportfolio nu vullen voldoende oplevert en welke 
verbeteringen eventueel doorgevoerd kunnen/moeten worden. 
 
In deze periode onderzoekt de werkgroep MijnRapportfolio hoe we aan deze vragen en 
behoeften tegemoet kunnen komen. Prioriteit hierbij is een helder overzicht van de 
ontwikkeling / groei van het kind voor ouders. De werkgroep maakt hiervoor een voorstel 
wat tijdens de volgende vergadering van de MR voorgelegd wordt.  
 
 

digitaal aanmelden voorschool 
Via de onze website kunnen nieuwe peuters voor de voorschool digitaal worden aangemeld 
(klik hier). Deze aanmelding gaat dan ook rechtstreeks naar Delta-voorschool. We willen u 
wel vragen ook het aanmeldformulier van OBS de Duizendpoot in te vullen. Dat gaat echter 
nog niet digitaal. U kunt het formulier downloaden van de website (klik hier), maar u kunt 
het ook ophalen op school. Zo kunnen we ook bij ons op de basisschool de aanmelding in 
ons systeem opnemen, aangezien kinderen van de voorschool van De Duizendpoot over het 
algemeen doorstromen naar onze basisschool. 
 
 

mailto:directie@obsduizendpoot.nl
https://inschrijving.novict.nl/QTnKzmSL91M
http://www.obsduizendpoot.nl/bestanden/491981/inschrijfformulier-Duizendpoot.pdf


 

agenda AC-vergadering donderdag 28 maart 
Aanvang :  20:00 uur 

 
1. Opening en welkom 

2. Notulen vorige vergadering 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Financieel 
 Stand van zaken ouderbijdrage 
5. Werkgroepen 

- Evaluatie Kerst (budgetverantwoording) 
- Evaluatie Carnaval 
- Voortgang sportdag 
- Voortgang avondvierdaagse 

6. AC leden volgend schooljaar 
7. Rondvraag 

 

 

korte berichten 
 Onder aan deze nieuwsbrief vindt u een flyer en aanmeldformulier voor de 

Decathlon Dikke Banden Race voor kinderen tot 12 jaar op 13 april op het 
wielerparcours op de Warande. 

 



 

 
 


