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BEDANKT!

Tom Oosterhuis Josee Viveen

Astrid van den Hurk

Lotte de Rooij

Kris Verbeeck

Onze missie is het ontwikkelen van een digitaal portfolio en een didactische omgeving om écht vorm te geven aan 
integrale ontwikkeling. Uitvoerbaar, uitlegbaar en inzichtelijk voor kinderen, ouders en collega’s.

Binnen het e-portfolio+ realiseren en delen pedagogische/onderwijs professionals (POP) goed thematisch aanbod om 
eigenaarschap en talentontwikkeling bij kinderen en jongeren te begeleiden. Het e-portfolio+ biedt de mogelijkheid 
gehele ontwikkelproces van talenten, kennis (ook inzichten), vaardigheden en houdingen van leerlingen multimediaal 
te ‘volgen’ i.s.m. met de leerlingen zelf en de verzorgers.

De volgende stap in de ontwikkeling van het kindportfolio is gemaakt mede dankzij de geweldige samenwerking met 
onze ‘launching customers’ Signum en Skobos. 
De waardevolle feedback die we verkregen hebben tijdens de pilot-periode zijn verwerkt en met trots en dankbaarheid 
presenteren wij jullie dit voorstel tot door-ontwikkeling van het Mevolution e-portfolio+!

Tom@mevolution.nl
Lotte@mevolution.nl
Josee@mevolution.nl
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Voorbeeld POP
Lenie Berben

voorbeeld ouder/verzorger
Marco Timmerman

voorbeeld leerling
Caden Timmerman

Als kind/leerling kan ik binnen 
het Mevolution e-portfolio+ mijn 
ontwikkelproces van kennis, 
houding, talenten en vaardigheden 
laten zien, er direct feedback op 
krijgen en vragen en de opbrengst 
intersubjectief laten beoordelen.

Ik leer binnen het Mevolution 
e-portfolio+ in toenemende 
mate zelf eigenaar te worden van 
mijn ontwikkeling door mijzelf 
(samen met anderen) een ontwik-
kelopdracht te geven, een aanpak 
te bedenken, uit te voeren én te 
evalueren.

Als pedagogische/onderwijs 
professionals (POP) kan ik binnen 
het Mevolution e-portfolio+ een 
goed thematisch aanbod realiseren 
en delen om eigenaarschap, 
talenten, kennis (ook inzichten), 
vaardigheden en houdingen bij 
kinderen en jongeren te begeleiden, 
te borgen op ontwikkelijnen en in 
beeld te brengen.

Ik kan simultaan mijn eigen profes-
sionele ontwikkeling en expertise 
in beeld brengen en delen, feedback 
vragen en geven aan collega’s.

Met hart, hoofd, handen en 
helicopterview (metacognitie & 
zelfsturing) vorm geven aan 
mijn werk.

Het Mevolution e-portfolio+biedt 
mij, als ouder/verzorger, de 
mogelijkheid gehele ontwikkelpro-
ces van mijn kind te ‘zien’. 
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3 NIEUWE PERSONA’S IN MEVOLUTION
Mentor
Kind/Leerling
Ouder/verzorger

Via bestaande administratiesystemen van het bestuur en het kindcentrum worden de gebruikers geautomatiseerd  
toegevoegd aan Mevolution. De rollen en de bijbehorende rechten zijn hierbij zoveel mogelijk voorgedefinieerd. 

Als administrator van Mevolution binnen een ‘community’ wil ik kunnen bepalen wie er 
welke persona is.

Door deze ‘import’ ‘weet’ het systeem binnen Mevolution welke kinderen in welke groepen zijn verdeeld  
en welke pedagogisch/onderwijs professionals (POP) aan deze kinderen gekoppeld zijn.

Er zijn meer POP’s verantwoordelijk voor een kind/leerling. 
Denk aan werken in units, duo-partners zowel tijdens opvang- als onderwijsuren.

Na inloggen wil ik als pedagogische/onderwijs professional (POP) snel kunnen kiezen voor een overzicht van kinderen/leerlingen 
van ‘mijn’ groep met daarbij de verantwoordelijke collega’s. Ik kom via de ‘mentor’-tab direct bij de e-portfolio+ omgeving van 
‘mijn’ groep.

Beheer
administratie

Inrichten
mevolution

e-portfolio+
voor gebruik
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GEBRUIKSVERBETERINGEN

Gebruiker kan eenvoudig switchen tussen ‘eigen ontwikkeling en die van de organisatie’  / ‘mentor-rol en leerlingen’.

Zoekfunctionaliteit binnen Elementen uitbreiden. Er kan geselecteerd en geordend worden op waarde(n), op ontwikkelingslijn(en), 
op tag(s), op feedback, op gebruiker(s) en op periode in verschillende variaties. (zie uitgebreide omschrijving op pagina 9) 
Eigenschappen van Elementen kunnen d.m.v.              -menu snel worden aangepast (b.v. gedeeld), gekopieerd en verwijderd.

Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Tabbladen

Zoek en 
beheer van 
Elementen

Zorgen voor zoveel mogelijk tijdwinst in de vastleg-processen en optimaliseren gebruiksgemak.

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids

Mijn & onze ontwikkeling    mentor omgeving

Kopie
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Op plekken in het systeem waar je multimedia of nu alleen nog tekst kunt invoeren, werkt het op één manier zoals in een ‘Element’. 
Dit geldt voor         , voor feedback en voor de toelichting bij ‘waarden’ in een WaardeRing.

       Dictafoon functie:
       Voor schrijf/taal zwakke leerlingen, en om sneller 
       (en dus gesproken) feedback te kunnen geven.

Kleur, lettergrootte, tekst selecteren en link toevoegen + de mogelijkheid tot maken van een tabel.

Spelling corrector die spel- en grammaticafouten bijhoudt.
Denk aan: https://languagetool.org/    via https://www.opentaal.org/

Eenduidige 
wijze 

toevoegen 
multimedia 

en tekst

Rijkere 
tekstverwerker

nice-to-have

Spelling
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WaardeRing De buitenring is klikbaar en de gebruiker krijgt direct alle Elementen te zien die betrekking hebben op de geselecteerde waarde.
De binnenring geeft toegang tot de huidige functionaliteiten. 

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEELDit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

WAT ONTDEKKEN WIJ WAT ONTDEKKEN WIJ WAT ONTDEKKEN WIJ WAT ONTDEKKEN WIJ

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01

Mijn & onze ontwikkeling    mentor omgeving
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De media-verzamelbak krijgt een prominente plek binnen de interface van mevolution en is eenvoudig bereikbaar door middel van de 
tab ‘Mediatheek’. De zoek- en beheerfunctionaliteiten zijn indentiek aan die van Elementen. Media is eenvoudig te delen. 

Mediatheek 
tab

Mediatheek

Onder het       
menu 

kan snel worden 
aangepast: 

(b.v. gedeeld), 
gekopieerd en 

verwijderd. 

Sorteren gaat in 
Mevolution

altijd zo:
(geldt voor 

Elementen, 
overzichten en 

mediatheek)

Bij selectie van 
één of meerdere 

media worden 
deze verzameld 
in één Element 

zodra je ze deelt
én toegevoegd

aan de 
mediatheek van 
de ontvanger(s).

Sorteer elementen mediatheek

Sorteer media elementen

Mijn & onze ontwikkeling    

Groepsring01

mentor omgeving

(Deel jouw selectie) DEEL

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01
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IN OPVANG EN ONDERWIJS

Overzicht
samenwerken
ontwerpen
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1.  Ik wil snel in mijn dagelijkse ‘groep’ omgeving terechtkomen;
2.  Ik wil snel overzicht hebben van kinderen/leerlingen waar ik verantwoordelijk voor ben, 
 met daarbij de verantwoordelijke collega’s;
3.  Ik wil via een overzicht terecht komen in het e-portfolio+ van een kind; 
4.  Ik wil een overzicht hebben van alle opdrachten/Elementen/media en bijbehorende logboeken
 gedurende een gekozen periode waar een kind/leerling of groep kinderen/leerlingen aan werkt of heeft gewerkt;
5. Ik wil snel overzicht hebben van ontwikkeling van een kind/leerling of groep kinderen/leerlingen 
 t.a.v. ontwikkelingsdoelen.

Zodra je inlogt als POP zie je in het Mevolution e-portfolio+  2 nieuwe tabs: 
 +  Mijn & onze ontwikkeling 
 +  mentor omgeving

Je kunt onder de tab ‘mentor omgeving’ nog een pulldown menu vinden als je verantwoordelijk bent voor meerdere groepen.
Elke groep heeft zijn eigen e-portfolio+ omgeving. In dit voorbeeld werk ik vandaag in groep 01. 
De groep waar je het meest recent mee hebt gewerkt staat ‘default’. 

ad1. Ik wil 
snel in mijn 

dagelijkse 
‘groep’ omge-
ving terecht-

komen 

Voorbeeld POP
Lenie Berben

PEDAGOGISCH/ONDERWIJS PROFESSIONAL (POP)
Overzicht
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In dit voorbeeld werk ik vandaag in groep 01. 
Groep 01 heeft zijn eigen e-portfolio+ omgeving.

Zodra je als POP deze groep hebt geselecteerd zie je de groepsring 
en alle Elementen en media (onder de tab ‘mediatheek’)
die bij deze groep horen.

Groepsring 01 omvat bijvoorbeeld het curriculum 
voor een bepaalde periode.

Voor een overzicht van de groepsleden en de bijbehorende collega’s
klik ik op de binnenring.

ad2. ik wil 
snel overzicht 

hebben van 
kinderen/
leerlingen 

waar ik 
verantwoordelijk 

voor ben, met 
daarbij de 

verantwoordelijke 
collega mentoren

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEELDit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01

Mijn & onze ontwikkeling    mentor omgeving
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Mijn & onze ontwikkeling    

Groepsring 01

mentor omgeving

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01

ad2. 

Indien ik geklikt 
heb op de

 binnenring zie ik 
de gebruikelijke 

administratie-icons 
rechtsboven de 

WaardeRing. 

Hiervoor klik ik op 
de gebruiksbeheer 
van de groepsring.

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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MAAK GROEP

Mijn & onze ontwikkeling    mentor omgeving

(Selecteer om sub-groep aan te maken)

MAAK GROEP(Selecteer om sub-groep aan te maken)

MENTOREN

LEDEN

SUBGROEP NAAM

beoordelaarbeheer Verwijderen

Caden Timmerman

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01/Gebruikersbeheerad3. ik zie
dan het

 overzicht van 
kinderen/
leerlingen

van Groep 01 
waar ik 

verantwoordelijk 
voor ben, met 

daarbij de 
verantwoordelijke 
collega mentoren.

ik kan als POP 
ook subgroepen

aanmaken 
binnen de 
Groep 01.

Ik vink de
kinderen aan

die in de subgroep
moeten worden

ingedeeld en
klik op 

maak groep

MAAK GROEPSLUIT

Geef je groep een naam...

beoordelaarbeheer Verwijderen

pop-up

resultaat
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ad4. ik kan 
via dit 

overzicht 
ook direct naar 
het e-portfolio+ 

van een kind
door op de naam

in de lijst
te klikken.

MAAK GROEP

Mijn & onze ontwikkeling    mentor omgeving

(Selecteer om sub-groep aan te maken)

MAAK GROEP(Selecteer om sub-groep aan te maken)

MENTOREN

LEDEN

SUBGROEP NAAM

beoordelaarbeheer Verwijderen

Caden Timmerman

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01/Gebruikersbeheer

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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Sorteer elementen mediatheek

Mijn & onze ontwikkeling     mentor omgeving

(Deel jouw selectie) DEELDit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Groepsring01

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01/Gebruikersbeheer/Caden Timmerman

ad4. ik kom 
hiermee in het 

e-portfolio+
van Caden.

Hier zie ik ook
de groepsring

waar Caden toe
behoort.

Caden ziet 
ook dit scherm 

als hij inlogt. 

De eerste 
WaardeRing is 

zijn belangrijkste
community.

De tweede
WaardeRing is

zijn eigen
persoonlijke ring.

Als POP kan
ik hier Elementen

bewerken, 
verwijderen

 en aanmaken;
zoals bijv. 

een logboek
over Caden.
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ad4. ik kan 
het in 

e-portfolio+
van Caden

een Element
aanmaken 

waarin ik 
communiceer

met mijn
collega’s

over
Caden.

Voor Caden is
dit Element

niet zichtbaar.

Uiteraard kan ik
ook een Element

aanmaken 
voor

Caden
dat hij wel 

kan zien.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

voorbeeld leerling
Caden Timmerman

Samenwerken
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Mijn & onze ontwikkeling    

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEEL

mentor omgeving

Dit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Je ziet hier 2 nieuwe tab’s:
 +  Sorteer Elementen 
 +  mediatheek
klik op het pulldown-teken.

ad4. ik wil 
een overzicht 

hebben van alle 
opdrachten/

Elementen en 
bijbehorende 

logboeken 
(pagina ....)

 gedurende 
een gekozen 

periode waar een 
kind/leerling of 

groep kinderen/
leerlingen aan 
werkt of heeft 

gewerkt.

Terug naar 
de eigen 

e-portfolio+ 
omgeving 

van Groep 01.

Overzicht
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ad4. 

Terug naar 
de voorbeeld

eigen 
e-portfolio+ 

omgeving 
van Groep 01

waarbij je geklikt
had op de gele

waarde van 
Groepsring 01.

De selectie tool

(je ziet dat de 
eerste selectie 

al heeft 
plaatsgevonden;

de gele waarde
staat al als filter

‘aan’.

Elementen met 
de gele waarde

worden getoond.

Je kunt nu meer
filters toevoegen

of weer verwijderen.

Mijn & onze ontwikkeling    

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEEL

mentor omgeving

Dit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Selecteer op periode

WAT ONTDEKKEN WIJ

WAT ONTDEKKEN WIJ WAT ONTDEKKEN WIJ WAT ONTDEKKEN WIJ WAT ONTDEKKEN WIJ

SELECTEER SELECTEER 

Selecteer op personenSelecteer op feedback
van personenType en zoek hier een 

#tagwoord en druk op enter...

Geselecteerde #tags:

Geselecteerde periode:

SELECTEER ONTWIKKELDOEL (EN)SELECTEER WAARDE(N) 

SELECTEER OP DATUM

Geselecteerde ontwikkeldoelen:Geselecteerde waarden:

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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ad4. 

De selectie tool
Uitleg werking

filters.

Invullen van het selectiemenu geeft een weergave van Elementen die aan jouw criteria voldoen. De meest recente items staan vooraan. 
Tijdens een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties en kun je deze ook nog ‘aan’ of ‘uit’ zetten.

Na invullen van de sorteeropties heb je de mogelijkheid de selectie Elementen te ‘delen’ met jezelf (eigen portfolio) of anderen. De selectietool 
heeft een indentieke werking als de ‘deelstory’. Koppelingen die je reeds hebt gemaakt binnen het Element staan hier al voorgeselecteerd!

De   -knop in het huidige Element wordt vervangen door de

DEEL

Deel story is een pop up . je kunt eenvoudig in het proces blijven zien 
welke keuzes je hebt gemaakt en deze eventueel weer wijzigen. 
Je kunt tijdens het proces altijd weer terug naar het Element, wijzigingen blijven behouden.

Deel story
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Voeg bij 
WaardeRing

je kunt meerdere
waarden van 

meerdere ringen
selecteren.

Onderaan zie je het 
overzicht van gekop-

pelde waarde.

Eerdere selecties 
die je binnen

een Element al 
gemaakt hebt staan 

al ‘aan’.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

Deel story
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Koppel doelen
De #ontwikkeldoelen 
worden automatisch 

aan jouw Verhaal 
toegevoegd.

(zie pagina 39)

Onderaan zie je het 
overzicht van gekop-

pelde doelen, deze 
kun je eenvoudig 

weer verwijderen.

Deel story



  e-portfolio+  |  23 

#Tag jouw Verhaal
Het slimme 

#tagsysteem herkent 
bestaande tags en 

geeft #tag 
suggesties.

De #tags worden 
automatisch aan 

jouw Verhaal toe-
gevoegd.

Onderaan zie je het 
overzicht van ge-

koppelde #tags, deze 
kun je eenvoudig 

weer verwijderen.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

Deel story
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Bepaal jouw
publiek

Je kunt het 
Element ook alleen 

voor jezelf 
bewaren of 

toevoegen aan 
een eigen 

competentieprofiel 
of koppelen

aan een 
WaardeRing in 

jouw community.

Bij                en 
kom je eenvoudig weer in jouw 
gebruikersoverzicht van Groep01.

Uiteraard kun je hier ook andere leden van 
Mevolution vinden.

Selecteer gebruiker(S) maak groep

Deel story
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Vraag of geef
feedback

Je kunt gebruikers 
uit je publiek

selecteren voor
feedback.

De feedback wordt 
automatisch 

gepersonaliseerd 
bewaard onder jouw 

Verhaal en in jouw 
feedback-overzicht

en in die van de 
ontvanger.

NOTE
Een kind kan 

feedback van een 
POP niet weggooien. 

Een POP zelf 
kan dat wel.

Je kunt meerdere personen verschillende feedback geven, 
door tussentijds op ‘klaarzetten voor verzending’ 
te drukken.

Deel story

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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IN OPVANG EN ONDERWIJS

Ontwikkeling
t.o.v. zichzelf, tijd
en anderen
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Mijn & onze ontwikkeling    

Groepsring 01

mentor omgeving

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01

ad5. 
Ik wil snel 
overzicht 

hebben van 
ontwikkeling 

van een 
kind/leerling of 

groep kinderen/
leerlingen 

 t.a.v. 
ontwikkelings-

doelen

Onder deze knop
krijg je overzicht

van ontwikkeling
van een of meerdere
kinderen/leerlingen 

op de 
ontwikkelingslijnen

t.o.v. zichzelf
in een periode 
en/of anderen.

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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ad5. 
Ik wil snel 
overzicht 

hebben van 
ontwikkeling 

van een 
kind/leerling of 

groep kinderen/
leerlingen 

 t.a.v. 
ontwikkelings-

doelen

ik kan d.m.v.
de uitgebreide

selectietool
zien welke doelen
zijn aangeboden:

en welke
zijn behaald:

Ik kan deze
selectie van

Elementen
exporteren naar

één nieuw 
Element.
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ad5. 

ik kan een
Element op

een lijn
inspecteren;

ik krijg dan
een pop-up van 

met een preview.

De Elementen 
staanop volgorde 

van tijd op
de lijn.

ik een selectie
maken van 

Elementen die 
ik kan verzamelen 

in één Element.

Dit Element kan 
ik delen of

bewaren voor 
mijzelf.

Element Valsnelheid

We kregen een veer en daaraan moesten we gewichten hangen 
(krachten) vervolgens hebben we de uitrekking van de 
opgemeten. Hoe kan ik nou de veerkracht uitreken met alleen 
deze gegevens? Mag je Fnetto gebruiken om te zeggen mxg?

Voorbeeld POP
Lenie Berben

Concept:
Een verzameling Elementen
bundelen kan nu door deze
Elementen dezelfde unieke #tag
te geven. De optie ‘Publiceer deze
selectie in één Element’ is 
een verkenning van behoefte.
Nice to have?
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IN OPVANG EN ONDERWIJS

Ontwikkellijnen
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Ontwikkel
lijnen

Indien ik geklikt 
heb op de

 binnenring zie ik 
de gebruikelijke 

administratie-icons 
rechtsboven de 

WaardeRing. 

Hiervoor klik ik 
op de 

competentieprofiel/
ontwikkellijn-

icon van 
de groepsring.

NOTE:
Ontwikkelings- 

lijnen worden
gemaakt op 

kindcentrum-
niveau.

Als POP kun je
wel subniveaus

aanmaken.
(en kun je 

een eigen lijn 
toevoegen voor

je groep)

Voorbeeld POP
Lenie Berben

Mijn & onze ontwikkeling    

Groepsring 01

mentor omgeving

Home/WaardeRingen/Mevolution for kids/Groep01
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Ontwikkel
lijnen

Indien ik geklikt 
heb op de

 binnenring zie ik 
de gebruikelijke 

administratie-icons 
rechtsboven de 

WaardeRing. 

Hiervoor klik ik 
op de 

competentieprofiel/
ontwikkellijn-

icon van 
de groepsring.

NOTE:
Ontwikkelings- 

lijnen worden
gemaakt op 

kindcentrum-
niveau.

Als POP kun je
wel subniveaus

aanmaken.
(Alleen op 

kindcentrumniveau
kun je lijnen 

aanmaken, als 
POP kun je 

alleen selecteren)
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Ontwikkel
Doel

In het Element 
laat het doel
zich zien als

#tag. 

In het Element 
laat het doel
zich zien als

#tag. 

Door op het 

te drukken
kan het kind

zien wat zijn doel
is (er is

altijd de keuze het 
doel niet zichtbaar 

te laten zijn)

Voorbeeld POP
Lenie Berben

voorbeeld leerling
Caden Timmerman

Ontwerpen
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IN OPVANG EN ONDERWIJS
(Open) opdrachten
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Ontwerpen

Mijn & onze ontwikkeling    

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEEL

mentor omgeving

Dit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Maak een
Element
met een

(open) opdracht
Terug naar 

de eigen 
e-portfolio+ 

omgeving 
van Groep 01. 

Als mentor 
kun je 

multimediale 
(open) opdrachten 

maken voor 
één kind of een 

groep kinderen.

Als eerste stap
ontwerp je samen

met collega’s
‘Het thema’

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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Maak een
Element

‘Logboek thema’
b.v. met een SOL

sjabloon.

Om de 
afstemmings-
processen van 

‘ontwerpen, 
informeren, 

verantwoorden, 
samen inoefenen/

invoeren &
uitvoeren’

goed te organiseren
is het van belang 

om daar tijd voor te 
plannen.

In dit logboek
kun je met elkaar

communiceren
over tijdens

het proces en
reflecteren op
de resultaten.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

collega POP
Kim Cleijn - Peijnenburg

collega POP
Judith van Boxtel 

collega POP
frouke Boel

Klaar?

! In de 
deelstory geef 
je een #Tag
aan het 
Element. 

Dit zorgt voor 
optimale
koppeling bij 
de Open 
opdrachten 
van Groep01 in 
de overzichten.

Samen ontwerpen,
het primaire proces als professionele leergemeenschap
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Ontwerpen

Mijn & onze ontwikkeling    

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEEL

mentor omgeving

Dit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Maak een
Element
met een

(open) opdracht
Terug naar 

de eigen 
e-portfolio+ 

omgeving 
van Groep 01. 

Als mentor 
kun je nu 

multimediale 
(open) opdrachten 

maken voor 
één kind of een 
groep kinderen

rond ‘Het thema’.

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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Ontwerpen

Maak een
Element
met een

(open) opdracht
Na het aanmaken 

van het Element, im-
porteer je 

bijvoorbeeld 
het SOL sjabloon.

In het SOL-template kun je als 
leerkracht onder het         per fase 
informatie over 
die fase vinden. 
Deze info is pre-gedefinieerd door 
Mevolution en heeft de onderver-
deling ‘Hulpvragen/info kind’ én 
‘Hulpvragen/info POP’.

Beiden zijn aanpasbaar en/of 
aan te vullen met multimedia 
mogelijkheden.

Een kind ziet uiteindelijk alleen 
de ‘kind-informatie’ welke jij hebt 
klaargezet.
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Ontwerpen

Koppel 
ontwikkeldoel(en)

Als POP
kun deze 

(open) opdracht 
koppelen aan 
de verwachte

ontwikkeldoel(en) 
van dit aanbod.

Dit doe je vooraf in 
de blauwe fase.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 
incididunt ut labore et dolore magna aliqua..

DOC PDF

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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Ontwerpen

De
ontwikkeldoel(en)

zijn geselecteerd

Als POP kun je
in het Element de 

doelen weer 
verwijderen.

Dit kun je direct 
in het Element 

doen of later
in de Deel-story.

Op de lijnen zoals
weergegeven
op pagina 28

wordt dit Element
automatisch

bewaard als aanbod.

Alles wat je klaarzet in een
opdracht kan niet veranderd of verwijderd
worden door het kind/de kinderen.

Kinderen hebben alleen ‘lees’- en
‘toevoeg’-mogelijkheid.

!
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Ontwerpen

De
ontwikkeldoel(en)

zijn zichtbaar
voor het kind

Als POP kun je
beslissen of het 

helpend is
dat het kind weet 

wat het 
ontwikkeldoel(en) 
inhoudt en of deze

zichtbaar is.

/ 

!

Klaar?

Default is de ontwikkeldoel(en)  
zichtbaar voor het kind/de 
kinderen.

Voorbeeld POP
Lenie Berben
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Klaarzetten

De
ontwikkeldoel(en)

zijn zichtbaar
voor het kind

Als POP kun je
beslissen of het 

helpend is
dat het kind weet 

wat het 
ontwikkeldoel(en) 
inhoudt en of deze

zichtbaar is.

Klaar!

! In de 
deelstory geef 
je een #Tag
aan het 
Element. 

Dit zorgt voor 
optimale
koppeling bij 
de Open 
opdrachten 
van Groep01 in 
de overzichten.
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Voorbeeld POP
Lenie Berben

Deel story

Koppelingen
die je al in het

Element gemaakt
hebt staan hier

in al vermeld.

Je kunt deze nog 
wijzigen, 

verwijderen
of er extra

aan toevoegen.

De keuzes worden
automatisch 

toegevoegd aan
het Element.

In dit voorbeeld
zet ik het Element

klaar voor
Marjolein.

Lotte en
Caden.
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IN OPVANG EN ONDERWIJS

Sociaal ontwerpend
leren!
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voorbeeld leerling
Caden Timmerman

Caden gaat aan de slag

Het Element
met de (open)

opdracht
staat klaar
voor Caden

Hij heeft
de feeback-

melding
hierover gehad.
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Caden gaat aan de slag

Hij opent 
het Element
met de open

opdracht.

Hij ziet alle infor-
matie die voor hem 

is klaargezet en kan
door op de 

te drukken bij de 
doelen de 

#START-DOEL-
KAART zien

als deze is 
klaargezet.

Indien het SOL
Sjabloon is gebruikt

kan hij per fase
metacognitieve 

hulpvragen vinden 
binnen het 

SOL-proces krijgen
over het gebruik 

van de fase.

Hij kan ook op de 

drukken bij de 
doel-tag om te zien
wat de inhoud van dit 
doel is en hoe het zich 
verhoudt in het geheel 
van 
ontwikkeling.
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Tijdens het proces van de opdracht:

Voorbeeld POP
Lenie Berben

voorbeeld leerling
Caden Timmerman

Komt hij, samen met anderen, tot een 
ontwikkelopdracht....

Zoekt, vindt en waardeert bronnen...

Voert 
experimenten uit...

Ontdekt iets nieuws...!

Vertelt zijn Verhaal!

FEEDBACK

FEEDBACK

FEEDBACK

PEER FEEDBACK

PEER FEEDBACK
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Samenwerken
in het

‘Logboek van 
dit thema’

Tijdens
de periode

het thema of de 
periode van

de (open) opdracht 
is het eenvoudig 

elkaar te:
informeren, 

te reflecteren op 
het proces, uitvo-
ering en planning 

te beheren & te 
reflecteren op 

resultaten’

In het logboek
zul je met elkaar
communiceren.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

collega POP
Kim Cleijn - Peijnenburg

collega POP
Judith van Boxtel 

collega POP
frouke Boel

Update!

Samenwerken,
het primaire proces als professionele leergemeenschap
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Overzicht, her-ontwerpen en delen

Mijn & onze ontwikkeling    

Sorteer elementen

Groepsring01

mediatheek

(Deel jouw selectie) DEEL

mentor omgeving

Dit is een weergave van uw selectie. De meest recente items staan vooraan. Voor een uitgebreide zoekopdracht gebruik je bovenstaande sorteeropties.

Elementtitel Elementtitel Elementtitel Elementtitel

Wat een 
geweldige

(open) opdracht
was dit!

Terug naar 
de eigen 

e-portfolio+ 
omgeving 

van Groep 01. 

Je besluit als
 POP
deze 

multimediale 
(open) opdrachten 

aan te passen
voor een

andere
groep kinderen.

Je klikt het 
menu

tevoorschijn en
‘kopiëert’.

Deze  kopie
kun je aanpassen

en opnieuw 
uitzetten,

of delen met een 
collega!

Voorbeeld POP
Lenie Berben

Open Opdracht
Valsnelheid

Open Opdracht
Valsnelheid
Kopie
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Reflecteren en borgen op ontwikkellijn(en)

De periode van 
werken aan de

(open) opdracht is 
voorbij, of Caden 

heeft het Element 
ter beoordeling aan 

mij voorgelegd via 
een feedbackvraag.

Ik kan als
POP nu het geheel

beoordelen.

Ik beoordelen, in 
gesprek met Caden,  

met mijn collega’s 
en/of alleen,

of de verwachte 
ontwikkeldoelen 

zijn behaald.
En, indien dit niet 

het geval is, onder-
zoeken waarom dit 

zo is en  hieraan 
gevolg geven

door nieuw aanbod 
vorm te geven.

Of er andere doelen
zijn geraakt, dan wel 

behaald, en
ook dit helpt mij

passend nieuw aan-
bod vorm te geven.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

voorbeeld leerling
Caden Timmerman
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Het Element ‘bevriezen’

Ik kan nu
dit Element
‘bevriezen’

in de 
e-portfolio+

van Caden

Caden kan
niets meer

toevoegen of
verwijderen aan

dit ontwikkel-be-
wijs.

Voorbeeld POP
Lenie Berben

Caden TimmermanGroep 01
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