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Nieuwe manier van tNieuwe manier van tNieuwe manier van tNieuwe manier van thuis inloggen huis inloggen huis inloggen huis inloggen in Basispoort in Basispoort in Basispoort in Basispoort voor leerlingenvoor leerlingenvoor leerlingenvoor leerlingen    

1.1.1.1. Snelle handleiding voor leerkrachten  Snelle handleiding voor leerkrachten  Snelle handleiding voor leerkrachten  Snelle handleiding voor leerkrachten  ----    met afbeeldingenmet afbeeldingenmet afbeeldingenmet afbeeldingen    

 

Wijs de ouders/verzorgers van uw leerlingen s.v.p. op de speciale handleiding voor thuis. 

De manier van inloggen voor leerlingen thuis direct bij Basispoort verandert per 23 juli 2021. 

Inloggen met een mailadres van de ouders is niet meer mogelijk. De nieuwe inlogwijze geldt 

NIET als de school gebruik maakt van een de volgende Netwerkomgevingen: MOO, 

ZuluConnect, XCool/Cloudwise, MijnOnderwijsPortaal, Ratho Portaal, Prowise Go’, 

Skool/Miloo, OnlineKlas? Volg dan altijd de instructies van de school-netwerkleverancier. 

    

Nieuwe manier van inloggen thuis voor leerlinNieuwe manier van inloggen thuis voor leerlinNieuwe manier van inloggen thuis voor leerlinNieuwe manier van inloggen thuis voor leerlingengengengen    

Als leerlingen op school altijd direct bij Basispoort inloggen dan doen ze dat thuis ook. Vanaf 

23 Juli hebben ze een zogenaamde ‘thuis login code’ nodig en het wachtwoord dat ze op 

school gebruiken. Deze ‘thuis login codes kunnen geprint worden vanuit het groepsoverzicht in 

Basispoort. Vanuit dat scherm kunnen ze ook direct worden gemaild naar de ouder/verzorger.  

 

De leerling logt thuis in m.b.v. deze thuis inlog code + het persoonlijke wachtwoord dat de 

leerling ook op school gebruikt. Bij vervreemding of misbruik van een ‘thuis login code’, dient 

de leerkracht z.s.m. het wachtwoord/wachtwoordplaatje van de leerling te vernieuwen. 

 

LLLLeerkrachteerkrachteerkrachteerkrachtinstructie bij de start van een schooljaar t.b.v. thuis inloggen voor leerlingeninstructie bij de start van een schooljaar t.b.v. thuis inloggen voor leerlingeninstructie bij de start van een schooljaar t.b.v. thuis inloggen voor leerlingeninstructie bij de start van een schooljaar t.b.v. thuis inloggen voor leerlingen    

Als leerkracht volgt u de volgende stappen:  

1) Ga naar www.basispoort.nl; 

2) Log in als leerkracht met uw mailadres en wachtwoord. 

 
 

3) Klik op ‘Groepen’. 
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4) Klik op de gewenste groep 

 
Dan zijn er twee mDan zijn er twee mDan zijn er twee mDan zijn er twee mogelijkhedenogelijkhedenogelijkhedenogelijkheden::::    

1. Print de ‘thuis login codes’ en geef deze mee aan de leerling; 

2. Mail de ‘thuis login codes’ vanuit Basispoort aan de ouders van de leerling. 

De wachtwoorden voor thuis zijn dezelfde als op school. 

Deze kunnen alleen worden geprint in Basispoort om mee te geven aan de leerling.  

 

Mogelijkheid 1: Mogelijkheid 1: Mogelijkheid 1: Mogelijkheid 1: ‘‘‘‘thuis login codesthuis login codesthuis login codesthuis login codes’ ’ ’ ’     geprint meegeven aan de leerling:geprint meegeven aan de leerling:geprint meegeven aan de leerling:geprint meegeven aan de leerling:    

1) Klik op het driehoekje achter de knop ‘Print’. 

 
 

2) Klik het driehoekje open en kies ‘Thuis login codes’. 

3) Druk het groepsoverzicht met ‘thuis login codes’ af. 

4) Knip per leerling de inloggegevens uit en geef die mee aan de leerling. 

 
Herhaal deze stappen Herhaal deze stappen Herhaal deze stappen Herhaal deze stappen eventueel eventueel eventueel eventueel voor ‘Wachtwoorden’ voor ‘Wachtwoorden’ voor ‘Wachtwoorden’ voor ‘Wachtwoorden’     

De wachtwoorden voor thuis zijn dezelfde als op school. 

Geef de ‘thuis login code’ en het wachtwoord nooit tegelijkertijd mee aan de leerling! 
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Mogelijkheid Mogelijkheid Mogelijkheid Mogelijkheid 2: 2: 2: 2: thuis login codes mailen aan ouders van de leerling:thuis login codes mailen aan ouders van de leerling:thuis login codes mailen aan ouders van de leerling:thuis login codes mailen aan ouders van de leerling:    

1) Open het persoonlijk account van een leerling door klik rechts op het ‘pennetje’. 

 

 
 

2) Klik achter regel ‘Webadres’ op het ‘envelopje’ - uw mailprogramma opent. 

 

 
3) Voer een bij u bekend mailadres in van ouder/verzorger. 

4) Verzend de inloggegevens per mail naar de ouder/verzorger. 

 

 
 

Let opLet opLet opLet op!!!!    

• De wachtwoorden voor thuis zijn dezelfde als op school. Deze kunnen niet worden gemaild 

vanuit Basispoort; indien noodzakelijk alleen worden geprint om mee te geven.  

Geef de ‘thuis login code’ en het wachtwoord nooit tegelijkertijd mee aan de leerling! 

 

• Standaard is het leerling account ‘ontgrendeld’. Het slotje is ‘open’. Bij de 11
e
 poging om 

in te loggen met verkeerde gegevens, vergrendelt het leerling account. Het slotje ‘sluit’. 

Alleen de leerkracht kan het account dan ontgrendelen via klik op het slotje. 
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Nieuwe manier van thuis inloggen in Basispoort voor leerlingenNieuwe manier van thuis inloggen in Basispoort voor leerlingenNieuwe manier van thuis inloggen in Basispoort voor leerlingenNieuwe manier van thuis inloggen in Basispoort voor leerlingen    

2.2.2.2. Snelle hSnelle hSnelle hSnelle hanananandleiding voor ouders dleiding voor ouders dleiding voor ouders dleiding voor ouders ----    met afbeeldingenmet afbeeldingenmet afbeeldingenmet afbeeldingen    

 

Instructie voor dInstructie voor dInstructie voor dInstructie voor de e e e leerling/ouder/verzorger leerling/ouder/verzorger leerling/ouder/verzorger leerling/ouder/verzorger thuisthuisthuisthuis    

De wijze van thuis inloggen bij Basispoort is veranderd vanaf schooljaar 2021-2022.  

NIET voor leerlingen die thuis  inloggen via de schoolnetwerkomgeving, zoals MOO, 

ZuluConnect, XCool/Cloudwise, MijnOnderwijsPortaal, Ratho Portaal, Prowise Go’, 

Skool/Miloo, OnlineKlas. Volg dan de instructies van school/leverancier netwerkomgeving. 

 

Om thuis te kunnen inloggen bij schoolsoftware, direct via Basispoort, heeft de leerling vanaf 

23 juli 2021 een ‘thuis login code’ nodig en een ‘wachtwoord’. De ‘thuis login code’ krijgt de 

leerling van de leerkracht ‘geprint’ mee naar huis. De leerkracht kan deze code ook mailen 

naar de ouder/verzorger. Het wachtwoord voor de leerling thuis, is hetzelfde als op school.  

 

Zijn de ‘thuis login code’ nodig en het ‘wachtwoord’ niet bekend? Mogelijk dat de school van 

uw kind thuiswerken niet toestaat. Neem in alle gevallen contact op met de leerkracht.  

Niet met Basispoort!  

 

Om als leerling (voor de eerste keer) thuis in te loggen bij Basispoort, geldt het volgende: 

 

Thuis inloggen bijThuis inloggen bijThuis inloggen bijThuis inloggen bij    Basispoort voor de leerlingBasispoort voor de leerlingBasispoort voor de leerlingBasispoort voor de leerling    

1. Ga naar www.basispoort.nl of naar https://thuis.basispoort.nl 

2. Klik in het plaatje ‘Leerlingen’ op de groene button ‘Ik heb een thuis login code’.  

 
 

3. Vul de eerste keer de ‘thuis inlog code’ handmatig in en klik op ‘verifiëren’; 

Basispoort plaatst dan een cookie.  

 
 

4. Klik in het scherm dat nu verschijnt, op je naam of plaatje dat je ook op school gebruikt. 
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5. Vul nu het wachtwoord in dat je ook op school gebruikt. 

Of klik op het wachtwoordplaatje dat je ook op school gebruikt.  

Je kan nu doorklikken naar je digitale lesmaterialen. 

 

Let op!Let op!Let op!Let op!    

• Lukt inloggen niet? Leeg de browsercache (wis geschiedenis) en log opnieuw in. 

• Is je broer/zus ingelogd bij Basispoort en wil jij nu inloggen op het zelfde apparaat? 

Log dan helemaal uit, sluit de internetbrowser en log opnieuw in.  

• Voer je 10 keer een foute code of wachtwoord in, dan blokkeert je thuis account 1 uur.  

Alleen de leerkracht kan het account binnen die tijd voor je ontgrendelen. 

 

Problemen met thuis inloggen? Neem contact op met de leerkracht van uw kind! 

    


