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Bareka-accounts van leerlingen samenvoegen met Basispoort-accounts. 

Na overstap op Basispoort kan het gebeuren dat de leerling-gegevens niet correct worden 
overgenomen door Basispoort vanuit het Bareka-leerlingenbeheer, omdat de namen in Bareka niet 
exact overeenkomen met de namen in Basispoort. 
De toevoeging aan Basispoort moet dan door de ICT-coördinator handmatig worden gedaan. 

Dit gaat als volgt : 

1. Log in als ICT-coördinator in Basispoort en ga naar Bareka via de Bareka-tegel. 
In Bareka kun je dan naar Beheer. 
 

2. Klik in het menu Beheer op Leerlingen. 

 
 

3. De leerlingenlijst verschijnt.  
De leerlingen, die achter hun gegevens Schoolsupport hebben staan, zijn de geïmporteerd 
Basispoortaccounts. 
Bij de leerlingen, die achter hun naam Bareka hebben staan, is het oude Bareka-account niet 
samengevoegd met een geïmporteerd Basispoortaccount. 
 

 
 

4. Dat kan zijn omdat de leerling niet meer op school zit.  
Het kan ook zijn dat de naam van het kind anders in Bareka staat dan in Basispoort. Bij 
kinderen met een dubbele voornaam zien we nogal eens dat ze met één voornaam in het LAS 
en dus in Basispoort zijn ingevoerd. 
 

5. Al die leerlingen kun je oproepen door te klikken op 
Beheer door..  
Vervolgens klik je op  Bareka en op het groene 
trechtertje (filter). 
 

6. De leerlingen die nog alleen in Bareka staan, worden op een rij gezet. 
 

7. Leerlingen, die niet meer op school zitten kun je verwijderen door op de rode prullenbak 
achter hun naam te klikken. 
Let op : Het verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt!!! 
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8. Klik op het eerste ikoontje met de twee poppetjes achter de naam van de leerling waarvan je 
de gegevens wilt samenvoegen met het juiste geimporteerde Basispoortaccount. 

 
 
 
 

 

9. De naam van het geselecteerde kind zie je onder het 
rode vak Bron leerling. In het voorbeeld is dit  
Wouter Jan Karelse. 
Zoek onder het groene vaak, onder selecteer een 
leerling naar de juiste leerlingnaam. Klik op het 
neerwaartse pijltje en selecteer uit de lijst of tik (een 
deel van) de naam in en klik op het loepje. 
De voorbeeldleerling staat in Basispoort bekend onder 
de naam Wouter Karelse. 
 

10. Klik op Volgende in het blauwe vak. 
Er wordt om een bevestiging gevraagd. 
Als je akkoord gaat dan worden de gegevens samengevoegd met het Basispoort-account en 
de toetsgegevens overgeheveld naar Wouter Karelse. 
 

11. Herhaal de stappen 7 t/m 10 voor de andere leerlingen met  Bareka  achter hun naam. 

 

 


