Schoolloopbaanmap
Een persoonlijke verzamelordner
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Omschrijving
De schoolloopbaanmap is een persoonlijke verzamelordner voor elke leerling
afzonderlijk. Ouders en leerling ontvangen de map als welkomstgeschenk bij
aanmelding. Het is een map op naam die de leerling volgt gedurende de
schoolloopbaan en wordt zo, voor ouders en leerling het eigen, persoonlijke
leerlingvolgsysteem. De map ontwikkelt zich in de loop der jaren tot een ‘erg leuk
voor later boek’, een afscheidsboek vol herinneringen aan een fijne schooltijd.

De map is bedrukt in de huisstijl van de school en bevat enige basisinformatie
(brochure of schoolgids) over de school. Daarnaast is er ruimte voor persoonlijke
gegevens van de leerling zoals rapporten, werkstukken, foto eerste schooldag, blad
met 8 vakjes voor school/pasfoto’s gedurende de verdere schooltijd. Op de
binnenkant van de voorkant is een insteekhoes voor actuele telefoonnummers van
school en klasgenootjes.
Doelen
1. Verhogen betrokkenheid ouders en leerlingen door ‘persoonlijk’ opslag- en
‘leerlingvolgsysteem.
2. Verhogen recommandatie via eigen ouders doordat aantrekkelijke presentatie
van school altijd dicht bij de hand is (bij de telefoon ivm praktische bruikbaarheid)
3. Reductie van het verlies van documenten, zoals bijvoorbeeld maand- of
weekinfo’s, doordat de map als opslagmiddel (eindstation) of zelfs als
transportmiddel fungeert (leerlingen nemen de map eens in de maand mee naar
school).
Inhoud
 Voorkantcover met logo en naam van de school. Bij insteekmogelijkheid
persoonlijk op naam van betreffende leerling.
 Binnenzijde voorkantcover: insteekkaart met praktische adressen en
telefoonnummers (klasgenoten, schoolleiding, e.d.)
 Inhoudsopgave
 Tabbladen:
1. Fotopagina: eerste schooldag: snelafdruk van leerling op eerste schooldag
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2. Fotopagina (evt. op cover): overzicht schoolloopbaan met schoolpasfoto’s door
de jaren heen (8 vakjes voor 1 foto per groep).
3. Algemene informatie en gebruiksaanwijzing map
4. Schoolinformatieboekje, in toekomst te vervangen door losbladige schoolgids.
5. Maand/weekinfo’s/schoolkranten
6. Rapporten
7. Jaaroverzichten leerling, met eigen tekeningen, verslagen, opstellen e.d. (i.k.v.
‘hartstikke leuk voor later’ effect)
8. Diversen
Uitvoering
De Schoolloopbaanmap is door een twee Rotterdamse basisscholen ontwikkeld,
beiden in een verschillende opzet en uitvoering. Inmiddels hebben diverse andere
basisscholen, ook buiten Rotterdam, het idee overgenomen en zijn bezig hun eigen
versie te ontwikkelen.

TIP
Als school kunt u kosten besparen als u contacten heeft met een drukkerij,
bijvoorbeeld via de ouders van één van de leerlingen. Wanneer u bij de
drukkerij jaarlijks een bepaald aantal mappen afneemt, kan dit mogelijk ook
een aantrekkelijke korting opleveren. Vraag, wanneer er geen voordeel
opleverende contacten zijn, in ieder geval bij meerdere drukkerijen een offerte
aan.
Een laatste punt wat erg handig is bij het zoeken van een drukkerij is dat deze
redelijk in de buurt zit, zodat het bekijken van een drukproef bijvoorbeeld
gemakkelijk ‘aan de pers’ kan gebeuren.

Kosten
De gemiddelde kosten voor een schoolloopbaanmap bedragen ongeveer € 8,(vaak is dit het geval bij een bevriende drukkerij).
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De ontwikkelaars van de schoolloopbaanmap
Over de Slinge: In 8 stappen
De titel refereert naar de schoolcarrière van de leerling. De school heeft, mede met
het oog op haar leerling-populatie, gekozen voor een praktische toepassing: een
A5-formaat, 17-rings map die makkelijk door leerlingen kan worden meegenomen.
De map dient namelijk tevens als transportmiddel voor de maandbrief. De map ligt
standaard bij de leerling thuis, maar wordt 1x per maand (laatste vrijdag) door de
leerling mee naar school genomen. Tot nu toe is de respons 100%. Op school wordt
gekeken of de map nog ‘up to date’ is en voorzien van de nieuwe maandbrief. In
de week voor de betreffende vrijdag hangen er posters in de school die de leerling
eraan herinneren hun map mee naar school te nemen. Daarnaast herinneren alle
leerkrachten hun leerlingen hieraan. Op die manier is de school er in geslaagd om
het bereik van haar nieuwsbrief aanzienlijk te verhogen. Tot voor kort kwam ca. 50%
van de maandbrieven überhaupt niet aan bij de ouders. Nu komt elke brief aan en
wordt het maandbericht substantieel beter gelezen. De school heeft het infoboekje
opgenomen in de map, maar daarnaast een losse, geniete uitgave om aan
oriënterende ouders mee te geven.
Eduard van Beinum Informatie
Deze school, die in een gegoede wijk van Rotterdam ligt, heeft gekozen voor een
A4-formaat, 23-rings map die in principe bij de leerling thuis blijft. De map is sjiek
vormgegeven in de huisstijl van de school. De huisstijl wordt nu ook voortgezet op
interne producties als rapportboekjes e.d. Het binnenwerk van de map en de
tapbladen zijn eveneens in de huisstijl bedrukt. De map bevat een losbladige versie
van de schoolgids die ruimschoots voldoet aan de wensen en eisen die het
ministerie aan deze productie stelt. Doordat de bladzijden van de gids
ongenummerd zijn hoeven elk jaar slechts die delen vervangen te worden die
werkelijk veranderd zijn. Dat drukt de jaarlijkse productiekosten. Daarnaast bevat de
map een leerlingenlijst, ruimte voor rapporten, blad eerste schooldag, overzicht
schoolfoto’s, ruimte voor eigen werkstukken.
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