Klaar voor een frisse start
met deze ICT - checklist
Vanaf 10 augustus verandert het inloggen op de Malmberg
methodesoftware. Daarom is er een checklist voor jou als
ICT-coördinator met daarin een aantal punten voor een
soepele start van het schooljaar.

1 Beheer Basispoort
• Zorg voor actuele groepsgegevens in Basispoort. Wanneer je met een
leerlingadministratiesysteem werkt dan is een aanpassing de volgende dag
volledig verwerkt in Basispoort en in de beheeromgeving van Malmberg.
• Zie je de wijzingen nog niet terug in Basispoort? Controleer dan de status van
de import in het beheergedeelte van Basispoort.

Hulp of ondersteuning nodig?
Neem contact op met
Basispoort helpdesk, via
support@basispoort.nl of
073-628 7557.
Mail Basispoort helpdesk

2 Licentiebeheer Malmberg
• Wanneer de softwarelicenties gekoppeld zijn aan de juiste groep, wordt de
methodesoftware zichtbaar voor leerkrachten en leerlingen. Controleer dit één
week voor de start van het schooljaar. Bij een juiste koppeling is het methodeicoon zichtbaar in Basispoort of in het inlogportaal van de netwerkbeheerder.
• De meeste groepen worden automatisch gekoppeld aan de softwarelicenties.
Combinatiegroepen koppelen of groepsdoorbrekend werken kun je zelf instellen
als ICT-coördinator via het licentiebeheer.

In de beheerhandleiding ICTcoördinator wordt toegelicht
hoe je licenties koppelt.
Handleidingen bij software

3 Systeemeisen
Controleer of de gebruikte apparaten voldoen aan onze systeemeisen.

4 Inloggen voor leerkrachten
A Inlog via www.basispoort.nl
De leerkracht logt in via de basisiconen in Basispoort. Deze worden
automatisch vernieuwd. Dat betekent dat wanneer er rechtsreeks wordt
ingelogd de leerkracht direct toegang krijgt tot de vernieuwde software.
Jij als ICT-coördinator hoeft geen actie te ondernemen.
B Rechtstreekse inlog Basispoort middels bladwijzer/snelkoppeling
Controleer of leerkrachten gebruik maken van een snelkoppeling of bladwijzer
voor de methodesoftware. Deze snelkoppelingen zijn niet meer up-to-date en
moeten worden vervangen.

Op malmberg.nl vind je het
overzicht van de systeemeisen.
Systeemeisen

Op info.basispoort.nl vind
je uitleg over bladwijzers/
snelkoppelingen plaatsen.
Snelkoppelingen plaatsen
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Inloggen voor leerkrachten

(vervolg)

C Inlog via portaal netwerkbeheerder (bijv. Moo, Cool, Zulu)
Als na 10 augustus 2020 het niet lukt om in de methodesoftware via
het inlogportaal van jouw netwerkbeheerder in te loggen dan moet de
netwerkbeheerder de tegels nog vernieuwen. Neem hiervoor contact op met de
klantenservice van jouw netwerkbeheerder.

Tussentijds inloggen in
de software kan altijd via
basispoort.nl

5 Inlog voor kinderen
A Rechtstreekse inlog Basispoort middels bladwijzer/snelkoppeling
Controleer of kinderen gebruik maken van een snelkoppeling of bladwijzer voor
de methodesoftware. Deze snelkoppelingen zijn niet meer up-to-date en moeten
worden vervangen.
B Inlog via portaal netwerkbeheerder (bijv. Moo, Cool, Zulu)
Als het na 10 augustus 2020 niet lukt om in de methodesoftware via
het inlogportaal van jouw netwerkbeheerder in te loggen dan moet de
netwerkbeheerder de tegels nog vernieuwen. Neem hiervoor contact op met de
klantenservice van jouw netwerkbeheerder.
C Inlog via de Malmberg PO app op tablets
Als kinderen op een tablet werken dan is in sommige gevallen de Malmberg PO
app nodig en in sommige gevallen niet.
• De Malmberg PO app is niet nodig bij de vernieuwde software vanaf
10 augustus 2020. Dit geldt voor de oefensoftware van Lijn 3 en de
verwerkingssoftware van Naut Meander Brandaan 2. Hier kun je inloggen
via Basispoort of het portaal van de netwerkbeheerder.
• De Malmberg PO app is nog wel nodig bij de verwerking- en oefensoftware
van Taal actief 4, Staal en Station Zuid. Je kunt overstappen vanaf
5 oktober tot en met 27 november. Een goede afstemming is belangrijk.
Vraag leerkrachten wanneer ze willen overstappen zodat jij op dat moment de
juiste instellingen kunt klaarzetten. Volg hierbij punt 5A en/of 5B.

Op info.basispoort.nl vind
je uitleg over bladwijzers/
snelkoppelingen plaatsen.
Snelkoppelingen plaatsen

Tussentijds inloggen in
de software kan altijd via
basispoort.nl

Ontdek welke methodesoftware
wanneer vernieuwd wordt.
Overzicht migratie

6 Aanvullende ondersteuning voor leerkrachten
Hebben leerkrachten aan het begin van het schooljaar nog vragen over de
vernieuwde software? Verwijs ze dan naar www.malmberg.nl/flash, daar staan
handleidingen, sneak previews en kunnen ze zich aanmelden voor de webinars.
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