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Uw kind krijgt op school lees-, spelling- en taalonderwijs met Veilig leren lezen – kim-versie van Uitgeverij Zwijsen. Bij 

deze methode hoort software voor gebruik op school en software waarmee uw kind thuis kan oefenen. Deze 

software sluit naadloos aan bij datgene wat uw kind op school heeft geleerd en bij het niveau van uw kind. Hierdoor 

weet u zeker dat uw kind nooit met te moeilijke stof werkt of stof krijgt aangeboden die juist veel te eenvoudig is. In 

deze toelichting beschrijven we beknopt de inhoud en de werking van de software. Wilt u meer weten over de 

methode Veilig leren lezen – kim-versie? Ga dan naar https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen. 

Vooraf 
De software is webbased; u hoeft hiervoor niets op uw computer of tablet te installeren. U krijgt toegang via uw e-

mailadres en een wachtwoord. De leerkracht voert uw e-mailadres in op Basispoort. Vervolgens ontvangt u vanuit 

Basispoort op het opgegeven e-mailadres een bericht, met daarin de link die toegang geeft tot de software. Uw e-

mailadres wordt door Uitgeverij Zwijsen niet gebruikt voor promotionele doeleinden. 

 

Starten met de software 
Als de leerkracht uw e-mailadres heeft ingevoerd, ontvangt u een mail zoals de onderstaande.  

 
Afbeelding 1: automatisch gegenereerde mail aan de ouder(s) 

 

U kunt op de link in de mail klikken of het adres: ‘thuis.basispoort.nl’ invoeren in de browser. (Let op: zonder www.) 

De link leidt naar Basispoort. Bedenk nu zelf een wachtwoord en typ dit in allebei de velden. U krijgt dan de 

bevestiging dat uw activatie succesvol was.  

   
 

Afbeelding 2 en 3: account activeren 

 

Klik op de link  in het scherm (https://thuis.basispoort.nl/). U komt dan in het onderstaande scherm. 

 

https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen
https://thuis.basispoort.nl/
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Afbeelding 4: keuzescherm Basispoort 

 

De software bij Veilig leren lezen kim-versie bestaat uit twee programma’s: 

- een programma dat zich afspeelt rond een pleintje, waar uw kind oefent met lezen en spelling, 

woordenschat en leesbevordering. Zoem de bij helpt uw kind hierbij. 

- een programma dat zich afspeelt in verschillende delen van de wereld, waar postbode Tim post moet 

bezorgen. Dit programma heet Leesturbo en traint het vlot en correct lezen van woorden. 

Via de eerste knop start u het programma rond het pleintje. Via de tweede knop start u Leesturbo. (Zie verder onder 

Oefenen.) 

Via de rechter knop komt u op de pagina met informatie voor ouders. 

 

 
Afbeelding 5: informatiepagina voor ouders 

 

 

Onder Resultaten kunt u de resultaten bekijken van de oefeningen die uw kind thuis heeft gemaakt; 

Onder Informatie staat achtergrondinformatie over het lees- en taalonderwijs. 
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Oefenen 

Het programma rond het pleintje 
Als u in het keuzescherm op de eerst knop klikt 1en vervolgens op de startpijl, verschijnt het beginscherm met het 

pleintje (zie afbeelding 6). De hieronder genoemde onderdelen hebben verschillende functies. 

 

Afbeelding 6: beginscherm kern 2 

 

Het pleintje: het pleintje verwijst naar de ankerverhalen bij de kernen (thema’s) van Veilig leren lezen – kim-versie. 

Op school begint elke kern met een ankerverhaal over bewoners van het plein. 

Diverse gebouwen: elk gebouw heeft te maken met de hoofdpersonen van het ankerverhaal bij de verschillende 

kernen. Uw kind kan door te klikken op het gebouw van de kern die is ingesteld enkele animaties afspelen die passen 

bij het verhaal. (Dit is geen oefening, maar slechts een aardigheidje.)  

De vlag: op de vlag aan een gebouw of voorwerp staat het nummer van de kern die op dat moment door de 

leerkracht voor uw kind is ingesteld. 

De boomhut: midden op het plein staat een grote boom met een boomhut waarop de naam van uw kind staat. Hier 

kan uw kind het beloningsspel spelen. (Zie verderop in deze toelichting.) 

Zoem, de bij: Zoem vertelt de kinderen wat ze moeten doen bij de verschillende oefeningen. 

De klok: de klok geeft de tijd aan. In de schoolversie geeft hij ook aan hoeveel oefentijd uw kind heeft. In de 

thuisversie is deze onbeperkt. 

De pot met punten: het getal op de pot geeft aan hoeveel punten uw kind heeft verzameld door te oefenen. Deze 

punten kan het inzetten bij het beloningsspel. 

Met de pauzeknop kan uw kind een spel tijdelijk stopzetten; met de stopknop wordt het programma afgesloten. 

De poort naar de dierentuin: deze poort geeft toegang tot oefeningen voor woordenschat. 

De poort naar de speeltuin: deze poort geeft toegang tot oefeningen voor lezen en spellen. 

De poort naar de bieb: deze poort geeft toegang tot vragen over boeken die uw kind heeft gelezen. 

                                                           
1 Waar ‘klikken’ staat, wordt bij gebruik van een tablet ‘tikken’ bedoeld. 
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De informatieknop linksboven in het scherm: deze knop leidt naar de informatiepagina voor ouders 

In kern 7 tot en met 12 zijn de poorten vervangen door wegwijzers die naar de dierentuin, de speeltuin en de bieb 

leiden (zie afbeelding 7). 

 

 
Afbeelding 7: beginscherm kern 7 

 

De oefeningen 
De oefeningen die uw kind thuis kan maken sluiten naadloos aan bij de stof die op school is behandeld. Per kern zijn 

er oefeningen beschikbaar met woorden bij het thema van die kern, met letters en of woordtypen die uw kind heeft 

leren lezen en spellen en vragen bij boeken van het niveau dat uw kind kan lezen. Doordat de kinderen op school 

dezelfde oefeningen krijgen (met andere inhoud) herkennen zij de werkvorm en weten ze wat er van hen wordt 

verwacht. De vormgeving van de oefenschermen voor de thuisversie is wel iets anders dan die van de schoolversie, 

om de kinderen wat afwisseling te bieden. Woordenschatoefeningen bijvoorbeeld, vinden zowel in de school- als de 

thuisversie plaats in een dierentuinomgeving, maar in de thuisversie kunnen er andere dieren in het scherm zijn 

opgenomen. Hieronder lichten we beknopt de werkwijze in de verschillende omgevingen toe. 

 

De dierentuin - woordenschat 

Na een klik op de poort van de dierentuin, komt uw kind in een scherm met een plattegrond van de dierentuin (zie 

afbeelding 8). Elk dier op die plattegrond staat voor een bepaalde oefening. Als uw kind voor het eerst in de 

dierentuin oefent, zitten alle oefeningen nog op slot. Uw kind moet namelijk eerst woorden opvragen bij de aap en 

aangeven of hij/zij deze al kent of nog niet. Van de woorden die uw kind al kent, wordt alleen nagegaan of het woord 

echt bekend is. Woorden die uw kind niet kent, worden eerst geoefend. Zo voorkomt het programma dat uw kind 

vooral bezig is met woorden die voor hem/haar nieuw zijn.  

 

De aap: na een klik op de aap verschijnen er 5 woorden. Op het bordje van de aap staat hoeveel woorden er nog 

verdeeld moeten worden. Uw kind hoeft niet eerst alle woorden te verdelen: zodra een oefening actief wordt, kan 

deze worden gedaan. 

Woorden: de woorden die de aap laat vallen, zijn woorden die passen bij het thema van de geselecteerde kern. Dit 

zijn vaak woorden die beginnende lezers nog niet kunnen lezen. Als uw kind met de muis op een woord gaat staan of 

erop tikt, wordt het woord voorgelezen. Door een klik op het rechter uiteinde van het kader waarin het woord staat, 

kan de woordhulp worden opgevraagd (zie toelichting op pagina 7).  
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Ken ik niet-/ken ik al-hoepels: uw kind sleept de woorden die het nog niet kent naar de rode hoepel en de woorden 

die het al kent naar de groene hoepel.  

 

Plattegrond met dieren: als uw kind enkele woorden naar de hoepels heeft gesleept, worden er oefeningen actief: 

het slotje verdwijnt en er verschijnt een afbeelding van een dier. De oefening kan nu worden gestart. 

 
Afbeelding 8: keuzescherm woordenschat 

Lantaarnpaal: op de lantaarnpaal staat het nummer van de kern waarmee uw kind oefent. Als er pijltjes naast het 

nummer staan, kan uw kind daarmee naar een vorige of een volgende kern gaan. 

Tuktuk: bij een klik op de tuktuk wordt de plattegrond van de dierentuin vervangen door  het pleintje. 

 

Als uw kind op een van de actieve oefeningen klikt, verschijnt er een oefenscherm, zoals het onderstaande.  

 
Afbeelding 9: oefenscherm woordenschat 

 

De oefenschermen zijn verschillend, maar hebben altijd de volgende elementen: 

een woord dat aan de juiste beschrijving, de juiste contextzin, het juiste geluid of aan het juiste plaatje moet worden 

gekoppeld; 
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de knop met twee giraffen, die leidt naar het keuzescherm voor het onderdeel woordenschat; 

de pauzeknop, de puntenpot en Zoem (zie de beschrijving op pagina 4). 

Als uw kind twijfelt over de betekenis van een woord, kan het gebruikmaken van de woordhulp. Deze wordt 

geopend na een klik op de rechterkant van een woordpil. De woordhulp bevat twee of drie tabbladen, met: 

- de betekenis van het woord, eventueel met een foto, filmpje of geluid (afbeelding 10); 

- een contextzin met het woord (afbeelding 11); 

- een relatieschema, waarin het woord wordt gekoppeld aan andere woorden die er mee samenhangen, 

hetzelfde betekenen of juist het tegenovergestelde (afbeelding 12). 

Alle teksten op de woordhulp worden voorgelezen als erop wordt geklikt of getikt. 

    
 Afbeelding 10  Afbeelding 11    Afbeelding 12 

 

De speeltuin – lezen en spellen 

Na een klik op de poort van de speeltuin, komt uw kind in een scherm met een plattegrond van de speeltuin (zie 

afbeelding 13). Elk speeltoestel op die plattegrond staat voor een bepaalde oefening.  

 

 

 

 
Afbeelding 13: plattegrond speeltuin (lezen en spellen) 
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In het keuzescherm voor lezen en spellen zijn dezelfde algemene onderdelen aanwezig als in het keuzescherm voor 

woordenschat: de toek toek, de stop- en pauzeknop, de pot met punten, Zoem, de klok en de lantaarnpaal. Op de 

lantaarnpaal staat nu, onder de kernaanduiding, ook het instapmoment en de aanpak die voor uw kind is ingesteld. 

Deze aanpak geldt alleen voor het onderdeel lezen en spellen en wordt daarom ook alleen bij dit onderdeel getoond. 

Op de plattegrond zijn nu speeltoestellen te zien. Elk speeltoestel staat voor een bepaald type oefening. De 

oefeningen hebben betrekking op: 

- letterkennis 

- auditieve vaardigheden (bijvoorbeeld klanken samenvoegen tot een woord of klanken kunnen 

onderscheiden in een woord) 

- woorden en tekst lezen 

- begrijpend lezen/luisteren 

- spelling 

Een label bij een speeltoestel geeft aan dat het hier om een keuzeoefening gaat:  

- een label met letters staat voor een oefening waaraan extra letters zijn toegevoegd. Dit zijn de letters die in 

de methode nog niet aan bod zijn geweest, maar waarvan uit een toets is gebleken dat uw kind deze wel al 

kent; 

- een label met een snuffelend hondje staat voor een ‘snuffeloefening’. Deze oefeningen bevatten 

woordtypen die in de methode nog niet aan bod zijn geweest, maar waar de kinderen aan mogen 

‘snuffelen’. Dit zijn bijvoorbeeld woorden waarin twee medeklinkers achter elkaar staan (bijvoorbeeld 

‘kaars’). Op school zijn dan alleen nog woorden behandeld die bestaan uit een medeklinker, een klinker en 

weer een medeklinker (zoals ‘kaas’), een klinker en een medeklinker (zoals ‘aap’) of een medeklinker en een 

klinker (zoals ‘zee’). 

Keuzeoefeningen zijn er alleen in kern 1 tot en met 6. Uw kind kan pas een keuzeoefening bij het ingestelde 

instapmoment maken als het de basisoefeningen van het ingestelde instapmoment heeft gemaakt. Het is namelijk 

van belang dat eerst de basisstof wordt geoefend. Als uw kind een lager instapmoment kiest, kan het de 

keuzeoefeningen bij dat lagere instapmoment wel al meteen maken, ook als het de basisoefeningen nog niet heeft 

gemaakt. 

Als uw kind op een van de actieve oefeningen klikt, verschijnt er een oefenscherm, zoals het onderstaande.  

 

Afbeelding 14: oefenscherm lezen en spellen 
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In de meeste gevallen moet(en) de juiste letter(s), het juiste woord/de juiste woorden of de juiste zin(nen) naar een 

plaatje worden gesleept (of andersom). Bij spellingsoefeningen moeten de juiste letters worden aangeklikt om een 

woord te maken. Bij de oefening Tekst lezen correct en vlot moet er worden geklikt op het woord dat fout wordt 

voorgelezen in een zin. Bij sommige oefeningen moet het juiste antwoord binnen een beperkt aantal seconden 

worden gekozen. Als dat zo is, geeft Zoem dat aan. 

De oefenschermen zijn verschillend, maar hebben altijd de volgende elementen: 

de pauzeknop, de puntenpot, Zoem (zie de beschrijving op pagina 4) en een knop met een speelkasteel, die leidt 

naar het keuzescherm voor het onderdeel lezen en spellen. 

 

De bieb – leesbevordering 

In de bieb kunnen de kinderen zien welke boeken er zijn bij welke kern en kunnen ze klasgenootjes tips geven over 

boeken die ze hebben gelezen en die ze leuk vonden. Als uw kind een boek heeft gelezen, kan het hierover vragen 

beantwoorden in de bieb. Dit zijn geen vragen waar een goed of fout antwoord op kan worden gegeven. Het gaat er 

hier vooral om hoe uw kind het vond om dit boek te lezen, of het verhaal herkenbaar was of juist heel gek, of ze zelf 

ook wel eens net zoiets hebben meegemaakt of zouden willen meemaken als de hoofdpersoon van het verhaal. 

In het beginscherm van de bieb zijn dezelfde algemene onderdelen aanwezig als in de keuzeschermen voor 

woordenschat en lezen en spellen: de tuktuk, de stop- en pauzeknop, de pot met punten, Zoem, de klok en de 

lantaarnpaal. 

 

 
Afbeelding 15: beginscherm leesbevordering 

Het beginscherm van de bieb bevat verder de volgende onderdelen: 

de etalagekast, links in het scherm, waarin de boeken staan die aansluiten bij de ingestelde kern. Na een klik op een 

boek kan uw kind de kaft bekijken. Het boek zelf kan niet op de computer worden gelezen. Het kan worden geleend 

uit de bieb op school of de openbare bibliotheek; 

de boekenkast, midden in het scherm. Hierin staan de boeken die uw kind al heeft gelezen en waarover het vragen 

heeft beantwoord. (Als uw kind nog bij geen enkel boek alle vragen heeft beantwoord, is de boekenkast op slot.) Na 

een klik op een boek in deze boekenkast kan het kind de vragen bekijken en de antwoorden die het eerder heeft 

gegeven; 

de computer. Om vragen over een boek te beantwoorden klikt uw kind op de computer en typt het de titel van het 

boek in het scherm. De vragen die vervolgens verschijnen, worden automatisch voorgelezen. De antwoorden 

worden voorgelezen als erop wordt geklikt; 
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het prikbord. Hierop kunnen tips voor leuke boeken hangen die uw kind heeft ontvangen van een klasgenootje, de 

leerkracht of van Zoem. Uw kind kan ze bekijken door erop te klikken. 

 

Het beloningsspel 
Om de kinderen te stimuleren om te oefenen, krijgen ze punten voor iedere opdracht zie ze maken.  Op de 

puntenpot is te zien hoeveel punten uw kind al heeft verzameld. Wanneer er voldoende punten in de pot zitten, 

geeft Zoem aan dat uw kind spullen kan kopen voor de boomhut. Er zijn drie ruimtes die ingericht kunnen worden 

met meubels, versierd met een behangetje enzovoorts. Dit kan zowel in de schoolversie als in de thuisversie. In de 

thuisversie zijn als extraatje twee categorieën meer beschikbaar waaruit de kinderen kunnen kiezen dan in de 

schoolversie: speelgoed en allerhande accessoires.  

Uw kind kan spullen kopen tot de punten op zijn en/of zolang de zandloper loopt. In de thuisversie loopt de 

zandloper niet: daar mag het kind onbeperkt in de hut spelen. Spullen die eerder zijn aangeschaft, maar die uw kind 

uit de kamer wil halen, kunnen worden bewaard in de houten kist onder in het scherm. Daar kunnen ze op elk 

gewenst moment ook weer uit worden gehaald. 

 

 
Afbeelding 16: beloningsspel met twee extra categorieën in de thuisversie 
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Leesturbo 
Het programma Leesturbo is pas beschikbaar als de leerkracht op school kern 6 heeft ingesteld.  

Met een klik of tik op het icoon van Leesturbo, wordt dit programma gestart. Postbode Tim vraagt uw kind uit hem 

te helpen de post te bezorgen in verschillende ‘werelden’ en werelddelen.  

 

 
Afbeelding 17: Startscherm Leesturbo 

 

In het startscherm kan uw kind een uitlegfilmpje starten met het vraagteken.  

Rechtsonder in het scherm ziet u in welke kern uw kind oefent. Met de pijltjestoetsen kan een hogere of lagere kern 

worden gekozen. 2 

 

Uw kind kan Tim helpen door de woorden die in het scherm verschijnen te lezen en ze zo snel mogelijk naar het 

juiste vakje te slepen. Uw kind moet hierbij aangeven bij welke categorie een woord hoort (zie afbeelding 17), een 

woord naar de prullenbak slepen als het denkt dat het geen bestaand woord is (afbeelding 18) of een combinatie 

van de twee. Hoe sneller uw kind dit doet, des te sneller is Tim klaar met post bezorgen. Maar als uw kind een woord 

naar het verkeerde vakje sleept, gaat Tims voertuig langzamer en heeft Tim meer tijd nodig.  

 

 

 
Afbeelding 18: Voorbeeld van een spel met de categorieën  

verkeer, sport, spel en speelgoed, en dieren 

 

                                                           
2 Er kan niet verder worden teruggebladerd dan kern 6. Vooruitbladeren kan alleen wanneer op school een hogere kern is 
ingesteld dan in het startscherm is aangegeven. 
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Afbeelding 19: Voorbeeld van een spel met bestaande en niet- 

bestaande woorden 

 

 
Afbeelding 20: Voortgangsscherm: als het bootje is gevuld, mag  

het kind naar het volgende level  
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Resultaten 
Als uw kind thuis heeft geoefend, kunt u bekijken hoe de oefeningen zijn gemaakt. U kunt alleen de resultaten zien 

van de oefeningen die thuis zijn gemaakt. Een kind kan op een dag meerdere sessies spelen. Elke keer als uw kind 

uitlogt, beëindigt het de sessie. Als uw kind het programma daarna weer opent, start het een nieuwe sessie. 

Standaard wordt de laatste sessie getoond; met de pijltjes kunt u naar een andere sessie bladeren. 

U kunt zien met welk resultaat en hoeveel oefeningen uw kind op het gebied van technisch lezen en spelling heeft 

gemaakt. Deze oefeningen zijn verdeeld over de deelvaardigheden auditieve vaardigheden, letterkennis, woorden 

en tekst lezen, spelling en begrijpend lezen. Via de vraagtekens achter deze termen kunt u meer informatie opvragen 

over deze deelvaardigheden. 

Ook kunt u zien hoeveel oefeningen voor woordenschat heeft gemaakt en met hoeveel woorden van de kern uw 

kind heeft geoefend. 

Tot slot kunt u zien bij hoeveel boeken uw kind vragen heeft beantwoord in de bieb. 

 

  
Afbeelding 21 a: Resultaten Lezen en   Afbeelding 21b: Resultaten Leesturbo 

spelling, Woordenschat en Leesbevordering 

 

Op afbeelding 17a zien we dat Mees op 2 oktober september twee oefeningen op het gebied van Lezen en spelling 

heeft gemaakt: een oefening letterkennis en een oefening Woorden en tekst lezen. Van de oefening letterkennis 

waren 7 van de 10 opdrachten goed. Van de oefening woorden en tekst lezen heeft hij alle opdrachten goed 

gemaakt.  

Ook heeft hij in de leerlijn woordenschat laten zien dat hij 5 van de 5 woorden waarmee hij heeft geoefend ‘bekend’ 

heeft gespeeld. Dit betekent dat opdrachten met die 5 woorden twee keer achter elkaar in een toetsende oefening 

goed zijn beantwoord. Hij heeft twee oefeningen woordenschat gedaan in deze sessie. Hij heeft bij 1 boek vragen 

beantwoord in de bieb. 

 

In een eerdere sessie (afbeelding 17b) heeft Meest met Leesturbo gespeeld. Daar heeft hij 4 runs gespeeld van level 

2, waarmee dit level is afgerond, en hij is gestart in level 3. 
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Informatie 
Wilt u meer weten over lees- en taalonderwijs of over de methode Veilig leren lezen? Ga dan naar de links onder 

Informatie. Onder ‘Meer over leren lezen’ staan diverse links die interessant zijn voor ouders met kinderen die 

beginnen met leren lezen. 

 

Wij wensen u en uw kind veel plezier bij het werken met de software bij Veilig leren lezen, kim-versie! 


