
Basispoort thuis 
 
In de loop van de dag ontvangt uw kind(eren) op hun mailaccount in de 

Classroom, een mail met de volgende afzender/ titel: 

 Afzender: nietreageren  

 Titel: Belangrijk bericht over thuis inloggen op digitaal leermateriaal 
van de school van uw kind(eren)! 

In deze mail vindt u een activatielink om een (nieuw) wachtwoord in te 

stellen. Dit wachtwoord moet u zelf goed bewaren! 
Dit wachtwoord is alleen te gebruiken om thuis te werken via Thuis 

Basispoort 
 

De handleiding vindt u op de volgende pagina’s. 
 
Inloggen via Thuis Basispoort 

Gebruikersnaam: mailadres van het mailaccount in de Classroom  
( ...@basisschooldewindroos.nl) 

Wachtwoord: wat u zelf hebt ingesteld via de activatielink  
 

Uw kind kan via Thuis Basispoort de volgende lesmaterialen thuis 
oefenen: 

 Blink Wereld Apps (Topomaster) 
 DCOnline (informatieboekjes lezen) 

 Staal (kies de juiste groep, om de juiste lesstof van spelling en taal 
te oefenen) 

Let op: bij spelling kun je blok 1 t/m 6 oefenen. Blok 7 en blok 8 
zijn nog niet toegankelijk!  

Bij taal kun je alleen het taalthema oefenen dat past bij Puur 
Natuur. Groep 5: dierentuin, groep. 6: jungle, groep 7: buitenissig 

en groep 8: plastic soep.  

De overige lesmaterialen zijn (voor nu) nog niet van toepassing voor uw 

kind(eren).  
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Stap 1 

Klik op de activatielink (zie rode pijl) in de email.  
 

 
 

 

Stap 2  
Als u op de activatielink heeft geklikt krijgt u onderstaande pagina te zien. 
Hier stelt u een wachtwoord in. Dit wachtwoord moet u zelf goed 

bewaren! Dit wachtwoord is alleen te gebruiken om thuis te werken via 
Thuis Basispoort 
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Stap 3 

Heeft u het wachtwoord ingevuld en op verstuur geklikt dan ziet u 

onderstaande pagina.  

 

 

Stap 4 

U kunt op de link klikken (bij stap 3, zie rode pijl) of u vult die link van de 

website in, bij de adresbalk van Chrome.(https://thuis.basispoort.nl/) 
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Stap 5 

Bent u op de pagina van Thuis Basispoort? Dan ziet u onderstaande 

pagina. Uw kind vult zijn/haar gebruikersnaam: mailadres van het 

mailaccount in de Classroom ( ...@basisschooldewindroos.nl) en 

wachtwoord: wat u zelf hebt ingesteld via de activatielink, in. 

 

Stap 6 

Als u bent ingelogd, ziet u onderstaande pagina 
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Stap 7a 

Klinkt u op Blink Wereld Apps? Dan ziet u onderstaande pagina. Uw kind 

kan dan oefenen op Topomaster. 

 

 

Stap 7b  
Klinkt u op DCOnline? Dan ziet u onderstaande pagina. Uw kind kan dan 

informatieboekjes lezen. 

 

  



Stap 7c 
Klinkt u op Staal? Dan ziet u onderstaande pagina. Uw kind kan dan naar 

de juiste groep gaan en oefenen met spelling of taal.  

Klinkt u op het blauwe balkje bij de rode pijl, dan kan uw kind de juiste 
groep zoeken. Gaat u verder naar onder dan kan uw kind ook oefenen 

met taal. 

 
 

Let op:  
 Spelling: je kunt blok 1 t/m 6 oefenen. Blok 7 en blok 8 zijn nog 

niet toegankelijk!  

 Taal: je kunt alleen het taalthema oefenen dat past bij Puur Natuur. 
Groep 5: dierentuin, groep. 6: jungle, groep 7: buitenissig en groep 

8: plastic soep.  

 

 


