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Samenvattend: 
1. Kindcentrum Van den Berg activeert voor uw kind  de ‘thuislogin’; 
2. Basispoort stuurt u een mailtje op uw e-mailadres met link om een (nieuw) wachtwoord aan te 

maken; 

3. U maakt een (nieuw) wachtwoord aan; 

4. U logt dan via https://thuis.basispoort.nl in op het startscherm van Basispoort voor thuis; 

5. Dezelfde inlog gebruikt u voor meerdere van uw kinderen op de zelfde school; 

6. Op ieder moment kunt u een (nieuw) wachtwoord aanmaken via de link op het inlogscherm. 

Basispoort - thuis inloggen voor leerlingen - instructie voor ouders/verzorgers 
 

De kinderen kunnen thuis aan het werk met de schoolsoftware van Bingel (de Wereld in 
getallen) Staal (taal en spelling), Mijnklas en Nieuwsbegrip.  

 

Bent u uw wachtwoord vergeten? Volg dan de onderstaande stappen:  
 
Door te klikken op de link ’gebruikersnaam of wachtwoord vergeten’ kan altijd (opnieuw) 
een link worden aangevraagd om een (nieuw) wachtwoord aan te maken. Op het e-
mailadres dat u invult, ontvangt u daarvoor dan een link. Een (nieuw) wachtwoord kan 
direct worden gebruikt. 

 

 

Ontvangt u geen mail met link om een wachtwoord aan te maken? Controleer dan: 

1. Of de Basispoort-mail in uw spam box is terechtgekomen; 

Maak van Basispoort een ‘betrouwbare afzender’. 
2. Of uw ‘postvak-in’ de maximale limiet bereikt heeft (dan kan er geen mail meer bij). 

Leeg uw postvak en vraag opnieuw een link aan om een wachtwoord aan te maken. 
Neem bij een foutmelding contact op met juf Mariëtte of juf Marloes: bg.ict@pcogv.nl   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://thuis.basispoort.nl/
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Inloggen voor kinderen thuis - in stapjes 

 

Stap 1: 

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

 

 
Stap 2: 

Log in bij Basispoort met uw (op school) bekende e-mailadres en uw zelf aangemaakte wachtwoord. 

 
Stap 3: 

Laat uw kind klikken op zijn of haar naamplaatje 

 
Stap 4: 

Laat uw kind zijn of haar wachtwoord intikken of op zijn of haar wachtwoordplaatje klikken. 

Uw kind gebruikt hetzelfde wachtwoord als op school.  
 

Meerdere kinderen onder 1 account. 

Is uw zoon of dochter klaar met het thuis werken in software en wordt het programma 
gesloten, dan wordt ook vanzelf uitgelogd bij Basispoort. Wil hij of zij weer verder, of wil een 
broer of zus (zelfde school) thuis software gebruiken, dan moet opnieuw worden ingelogd bij 
https://thuis.basispoort.nl 


