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Belangrijk bericht voor directies van basisscholen! 

 
 
Geachte schooldirecteur, 
 
Komend schooljaar verandert er iets in de manier waarop de uitgeverijen Malmberg, 
Noordhoff, ThiemeMeulenhoff en Zwijsen de toegang tot online methodesoftware regelen 
voor leerkrachten en leerlingen. Vanaf augustus 2013 wordt die toegang namelijk geregeld 
via Basispoort. Basispoort is een initiatief van de genoemde uitgeverijen en de 
schoolleveranciers Alberts Onderwijs, Heutink, KG & Rolf en Reinders Oisterwijk.  
Zij vormen de Stichting Basispoort.  
 
Voor scholen zijn de diensten van Basispoort kosteloos! 
 
Na de zomervakantie kunnen leerkrachten en leerlingen voor alle online methodesoftware 
van deze uitgeverijen inloggen met één gebruikersnaam/wachtwoord. 
 
Als uw school gebruikmaakt van een netwerkomgeving van Heutink ICT, Reinders ICT, QL-
ICT, Skool of Station-to-Station, is apart inloggen voor toegang tot de online 
methodesoftware zelfs helemaal niet meer nodig. Die omgevingen worden gekoppeld aan 
Basispoort. Hetzelfde geldt voor de leerling administratiesystemen van Dot.ComSchool, Esis 
en Parnassys. De leveranciers van deze systemen hebben ook een koppeling met Basispoort 
gemaakt. Zo kan Basispoort de benodigde leerling-, leerkracht- en groep gegevens ophalen 
uit de schooladministratie. En bij veranderingen automatisch synchroniseren. 
 
Voor het gebruik van online methodesoftware is inloggen via Basispoort straks de enige 
manier om toegang te krijgen. Uw school, leerkrachten en leerlingen moeten daartoe een 
account hebben bij Basispoort. Het aanmaken daarvan doet de ICT-coördinator en dat kost 
weinig tijd. De afgelopen jaren was het zo dat de ICT-coördinator bij (vier) verschillende 
uitgeverijen methodesoftware moest inrichten alvorens die te kunnen laten gebruiken. 
Vanaf de zomervakantie hoeft dat nog maar één keer: centraal, in de omgeving van 
Basispoort. Alle applicatie-specifieke handelingen en/of inrichtingen in de online 
methodesoftware doet de ICT-coördinator op dezelfde manier als voor de komst van 
Basispoort. 
 
De komst van Basispoort is naar onze overtuiging een grote vooruitgang. Hierover 
informeren we u op dit moment kort. Na de zomervakantie ontvangt uw school via uw  
ICT-coördinator(en) uitgebreidere informatie en gebruiksinstructies.  
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Wat vragen wij van u? 

Deelt u a.u.b. de informatie uit deze brief met uw ICT-coördinator(en). En/of met hen die 
namens uw school het gebruiken van online methodesoftware op school coördineren.  
 
Om volgend schooljaar gebruik te kunnen maken van online methodesoftware van de 
genoemde uitgeverijen, MOET uw school gekoppeld zijn aan Basispoort. Wilt u er op 
toezien dat, voor de start van het nieuwe schooljaar, het Basispoort account van uw school 
ook daadwerkelijk is ingericht? Zodat leerkrachten en leerlingen vanaf de eerste schooldag 
bij hun online methodesoftware kunnen. 
 
Hoe gaat het verder? 

De ICT-coördinator van uw school is aanspreekpunt voor Basispoort. In juni ontvangen de 
ICT-coördinatoren, die bekend bij de aangesloten uitgeverijen via e-mail een korte 
inhoudelijke uitleg over de verdere procedure. 
 
Enkele weken voor het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen de ICT-coördinatoren 
opnieuw een e-mail van Basispoort. Dan met een activatielink. Door daarop te klikken komt 
hij of zij in de omgeving van Basispoort. Daar kunnen de instellingen voor uw school in één 
keer goed worden gezet.  
 
Deze handelingen zijn eenvoudig uit te voeren. En kosten minder tijd dan de eerdere 
werkwijze, waarbij de methodesoftware bij (vier) verschillende uitgeverijen ingericht moest 
worden. 
 
Ik wens uw school vast veel gebruiksgemak toe, met de nieuwe diensten van Basispoort. 
 
Met vriendelijke groet, namens alle partners in Basispoort, 

 
Paul Gillijns 
Voorzitter dagelijks bestuur Stichting Basispoort 
 
 
 
 
 
 
N.B. Kijk voor actuele informatie op: www.basispoort.nl 
Vanaf juli zijn handleidingen en antwoorden op FAQ’s te downloaden op: 
http://help.basispoort.nl 


