
Beste ouder/verzorger,  

Dit is de laatste oudernieuwsbrief van het schooljaar 

2020-2021. Een moeilijk jaar vanwege Covid en alle 

beperkingen die corona met zich meebracht. Als 

school hebben we geprobeerd om zo goed als we 

kunnen op de situatie in te spelen. De ene keer ging 

dat goed, een andere keer wellicht wat minder. Trots 

zijn we op de inspanningen die de medewerkers heb-

ben geleverd. 

Blij waren we met de komst van de leerlingen na de 

lockdown. Een school zonder leerlingen is geen 

school. Ontegenzeggelijk heeft de pandemie ook op 

hen een grote impact gehad. Meer daarover kunt u 

lezen in het stuk over het Nationaal Programma On-

derwijs, de schoolscan, verderop in deze nieuwsbrief.  

Bewondering hebben we voor u als ouder. We reali-

seren ons dat het voor u een heel zwaar jaar geweest 

is. Dank voor alle inspanningen die u heeft geleverd 

om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind 

zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  

We hopen van harte dat het na de zomervakantie 

weer als vanouds is; een heel schooljaar met een vol-

ledige schoolweek en extra aandacht voor de leer-

lingen op alle terreinen. 

Binnenkort is het vakantie. Hopelijk kunt u en uw ge-

zin zich weer opladen en uitgerust starten aan een 

nieuw en fijn nieuw schooljaar. We gaan ervoor! 

In deze nieuwsbrief: 
 Beste ouder/verzorger 
 Alle groepen (met vogelna-

men) weer volledig naar 
school 

 Jaarverslag Resonans 
‘Continuïteit in coronatijd’ 
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vergadering van maandag 
21 juni 

 Nieuws van Basalt 
 Nieuws van de OMMD 
 NPO gelden en schoolscan 
 Veiligheid schoolplein 
 Bijlagen: 
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patiënten 
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Alle groepen (met vogelnamen) weer volledig naar school 

De bemensing en de groepsindeling voor volgend schooljaar is rond; gelukkig! Volgend jaar 

hebben we in totaal 19 groepen, er komen er dus 2 bij. We hebben de afgelopen periode een 

aantal leerkrachten en onderwijsassistenten kunnen aannemen waarin we het volste vertrou-

wen hebben dat ze de begeleiding van uw kind goed oppakken. Alle groepen zijn bemenst en 

ook de invalpool is redelijk op orde! 

Eerder hebben we u geïnformeerd over de benaming van de groepen; alle groepen krijgen een 

vogelnaam. De letters –M en –T verdwijnen daarmee uit het systeem. 

Indeling van de leerlingen gebeurt op basis van: 

 leeftijd 

 leerroute  

 sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Structuurbehoefte 

 

Vanwege de grootte van de school (19 groepen) zijn er (nog steeds) 3 afdelingen. Dat maakt 

de begeleiding van de groepen door de afdelingsdirecteur en intern begeleider behapbaar. 

We kennen volgend jaar de volgende afdelingen: 

SO leerroute 1 t/m 4 (Marijke de Roos en Corinne v/d Heuvel) 

SO leerroute 5 t/m 7 (Renate Boks en Annefloor verleg) 

VSO leerroute 1 t/m 5 (Lonneke Wismans en John van Berkel) 

De groepsindeling en bemensing ontvangt u binnenkort. 

 

Jaarverslag Resonans ‘Continuïteit in coronatijd’ 
Onze school valt onder de stichting Resonans speciaal onderwijs. Onze stichting gaf onlangs het 
jaarverslag 2020 uit met als titel ‘Continuïteit in coronatijd’. Dit heeft natuurlijk alles te maken met 
de corona-epidemie die in het verslagjaar heeft gedomineerd. Die had en heeft nog steeds vele 
gevolgen, vooral voor onze leerlingen, ouders en medewerkers. Vanuit ons motto ‘Samen beter, 
beter samen’ gaven we samen met collega’s en ouders thuis zo goed mogelijk inhoud aan ons 
onderwijs. 2020 was daarmee een bijzonder jaar. Dat jaar hadden we ook te maken met een be-
stuurswisseling bij Resonans. Het college van bestuur is met zittend bestuurder Iepe Roosjen en 
nieuwe bestuurder Bob Olders volop aan de slag. Zo is de bestuurlijke continuïteit van onze stich-
ting gewaarborgd.  
           (Lees verder op de volgende pagina) 



De continuïteit van onze stichting als totaal hebben we vooral te danken aan al onze medewer-
kers en de ouders die in dit bijzondere jaar zoveel extra inspanning hebben geleverd! In het 
jaarverslag 2020 leest u het verslag van de raad van toezicht, het bestuursverslag, het verslag 
van de medezeggenschap en de verantwoording over onze financiën. We gebruiken het jaar-
verslag om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar en om onze onderwijskwaliteit 
verder te verbeteren in dit jaar. Bij Resonans dus continuïteit in coronatijd! 

Kijk op www.resonansonderwijs.nl voor het complete jaarverslag 2020 van Resonans (kijk on-
der ‘Documenten’). Ook vindt u het jaarverslag op de website van onze school onder ‘Nieuws’. 

Samenvatting MR-vergadering van maandag 21 juni 

De laatste vergadering van dit schooljaar. Het was een bijzonder jaar, ook voor de MR. Er is veel 

meegedacht en vergaderd. In deze laatste vergadering is gesproken over de schoolscan + con-

cept interventies voor het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Er is een schoolscan uitge-

voerd ten behoeve van het NPO. Dit om in kaart te brengen welke impact de coronacrisis heeft 

gehad op de ontwikkeling van de leerlingen. Het team heeft gegevens aangeleverd en ouders is 

gevraagd een vragenlijst in te vullen. Bij leerlingen uit het VSO is een interview afgenomen. Glo-

baal zijn de plannen opgesteld, echter moet nog goed op papier worden gezet hoe deze gelden 

in te zetten. Verwacht wordt dat de scan half juli klaar zal zijn. 

Formatieplan is besproken. Er zijn nieuwe assistenten en leerkrachten aangenomen. Voor de 

functie onderwijsassistent waren veel aanmeldingen, voor leerkrachten is dit een stuk minder.  

 

(Lees verder op de volgende pagina) 
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Er zijn veel nieuwe aanmeldingen van leerlingen voor het nieuwe schooljaar. Schooljaar 2021-
2022 starten we met 19 groepen.  
Het werkverdelingsplan is besproken met het team en goedgekeurd. 
Er is ook gesproken over het parkeren bij de school. Het staat ’s morgens al vol met werkbus-
jes van mensen die naast de school aan het werk zijn. Hier kan de school niets aan doen, het 
is een openbare weg waar iedereen mag parkeren. De conciërges proberen het halen en bren-
gen zo goed mogelijk in goede banen te leiden. 
Marion Elshof stopt als PMR-lid met de medezeggenschapsraad, Martijn Lasthuizen neemt in 
het nieuwe schooljaar het stokje over. 
De notulen van deze vergadering zijn op te vragen zodra deze zijn goedgekeurd. Dit kan door 
een email te sturen naar Angela Pellikaan, voorzitter van de medezeggenschapsraad.  
apellikaan@resonansonderwijs.nl 
De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 leden.  
 
Oudergeleding  
Xandra Thiele          
Annemarieke Taal   
Mieke van Kester   
 
Personeelsgeleding  
Angela Pellikaan (voorzitter)  
Ineke Raaman        
Martijn Lasthuizen  

Nieuws van Basalt 

Na de zomervakantie mogen wij een hoop nieuwe leerlingen verwelkomen. 

Gedurende het afgelopen schooljaar zijn er nieuwe leerlingen bijgekomen en gedurende het ko-

mend schooljaar zal dat weer net zo zijn, totaal een toename van 20%. 

Binnen Basalt lopen wij tegen een maximale capaciteit van behandelaars aan voor wat betreft 

het behandelen van alle leerlingen. 

Huidig schooljaar hebben wij een planning gebruikt waarbij alle leerlingen in het schooljaar inge-

pland waren.  

(Lees verder op de volgende pagina) 



Het nadeel hiervan bleek dat deze methode weinig flexibiliteit gaf, waardoor wij voor aanko-

mend schooljaar opnieuw zijn gaan puzzelen om alle leerlingen (via een andere planmetho-

de) de behandeling te kunnen bieden die zij nodig hebben.  

Het stijgende leerlingaantal en de maximale bezetting heeft ertoe geleid dat niet alle leer-

lingen direct na de zomervakantie de behandeling kunnen starten/vervolgen.  

De schoolplanning 2021/2022 van behandeling voor kinderen van de MMS is bijna klaar en 

wij hopen jullie ouder(s)/verzorger(s), snel duidelijkheid te geven over hoe het behandelpro-

gramma voor uw kind er volgend schooljaar uitziet. 

Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u die altijd stellen. 

Zie onderstaand mijn gegevens.  

Sinds november 2020 werkt Basalt met een nieuw computersysteem, genaamd HIX.  

Hierdoor is het mogelijk voor ouder(s)/verzorger(s) om in te loggen in het dossier van het 

kind. In de bijlagen staat nogmaals uitgelegd wat het precies inhoudt. Ook de handleiding is 

toegevoegd.  

Een veelvoorkomend probleem is dat ouders inloggen met hun eigen DigiD-code.  

Voor inzage in het dossier dien je de DigiD-code te gebruiken van het kind.  

Op de website: Mijn Basalt - Basalt (basaltrevalidatie.nl) staat een instructiefilmpje. 

Met vriendelijke groet, 

Patty Dekker 

Teamcoördinator ZE 9B  

015-2780530  

06- 52879885 (ma-di-do-vrij) 

P.dekker@basaltrevalidatie.nl 



Nieuws van de OMMD 

 
Wat was het weer een raar schooljaar met Corona. De OMMD wilde allerlei leuke activiteiten in-
plannen maar helaas kon er niet veel doorgaan. Wat gelukkig wel door kon gaan was de online 
bingo. Wat was dat gezellig en er zijn leuke prijzen gewonnen door de kinderen.  
De OMMD deelt volgende week nog heerlijke waterijsjes uit in de groepen en daarna begint de 
vakantie. We hopen dat we volgend schooljaar weer wat activiteiten mogen organiseren en dat 
we het podium weer mogen aankleden bij de thema’s.  
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne vakantie toe.  
Hartelijke groeten de OMMD 

 

NPO gelden en schoolscan 
Zoals u weet heeft de school een scan uitgevoerd om te bepalen wat de achterstanden zijn die 
de leerlingen hebben opgelopen tijdens de lockdown. Hieronder in het kort de bevindingen van 
de 3 afdelingen. 
Afdeling SO leerroute 1 t/m 4 
Lezen en rekenen 
Uit de analyses en bevindingen van het team blijkt dat er interventies nodig zijn op de vakgebie-
den technisch lezen en rekenen.  
Sociaal emotionele ontwikkeling 
De resultaten van het LVS geven geen reden tot zorg.  
Conclusies 
Uit de analyses en bevindingen van het team blijkt dat er interventies nodig zijn op de vakgebie-
den technisch lezen en rekenen.  
We denken valt aan de volgende interventies:  
Instructie taal en rekenen in kleine groepen; dit houdt in dat één extra leerkracht of iemand an-
ders met onderwijservaring lesgeeft aan groepjes van twee of 3 leerlingen. Over het algemeen 
blijkt uit onderzoek dat instructie in kleine groepen effectief is, waarbij als vuistregel geldt: hoe 
kleiner de groep, hoe beter.  

(Lees verder op de volgende pagina) 



 

De Vindplaats: een nieuwe bibliotheek om het leesplezier te vergroten en te stimuleren.   
Verdere scholing medewerkers “met sprongen vooruit”, onze nieuwe rekenmethode.  
Rekenbegrip vergroten d.m.v. praktisch inoefenen met RT.  
In de toekomst is het wenselijk om een methode te hebben die het welbevinden en de be-
trokkenheid van de leerlingen in kaart brengt. (Bijvoorbeeld de methode ZIEN!). Daarnaast  
willen we het team ondersteunen met professionele coaching op het gebied van spel.   
Afdeling SO leerroute 5 t/m 7 
Lezen en spelling 
Uit de schoolscan komt naar voren dat er op leerling niveau achterstanden zijn op het ge-
bied van lezen en spelling.  
Leren, leren en eigenaarschap  
Uit zowel de oudervragenlijst, de analyse van de groepsplannen als gesprekken met de leer-
krachten blijkt dat de zelfstandigheid van de leerlingen gedurende de lockdown minimaal is 
ontwikkeld of zelfs achteruit is gegaan.  
Rekenonderwijs  
Uit de analyse worden achterstanden op het gebied van het rekenonderwijs zichtbaar.  
Vieringen en teambuilding  
Het team geeft tevens aan dat zij behoefte hebben aan echt contact, dat er teambuildingsac-
tiviteiten worden georganiseerd en dat er voor hen en voor de kinderen weer leuke vieringen 
worden gefaciliteerd. Hier wordt geld voor vrij gemaakt. 
Conclusies 
Om de achterstanden aan te pakken zal er op zowel taal als spelling remedial teaching wor-
den aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat remedial teaching aan groepjes even effectief is 
als individuele remedial teaching. Er is een plan gemaakt om de opbrengsten van rekenen te 
verhogen, de middelen vanuit het NOP zullen gebruikt worden om dit plan uit te breiden en 
ervoor te zorgen dat er duurzame veranderingen op het gebied van het rekenonderwijs door-
gevoerd kunnen worden.  Uit de gesprekken met de teamleden is naar voren gekomen dat 
de ouderbetrokkenheid gedurende de lockdown is vergroot. Het gevoel van ‘samen’ is ver-
sterkt. Dit draagt op de lange termijn bij aan de ontwikkeling van de leerlingen. Samen staan 
wij sterker. Doel is om deze ouderbetrokkenheid vast te houden en al dan niet te versterken.  
Leren, leren/ Eigenaarschap  
Doel van het onderwijs op de Maurice Maeterlinckschool is om onze leerlingen maximaal 
zelfstandig te maken. Het team zal eigenaar worden van de interventies op rekenen, ouder-
betrokkenheid en het leren leren. De NPO-middelen gaan we inzetten om de leerkrachten 
drie keer per schooljaar uit te roosteren om onder schooltijd aan te slag te gaan met deze 
onderwerpen. Vieringen & teambuilding  
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Het team zal eigenaar worden van de interventies op rekenen, ouderbetrokkenheid en het 
leren leren. De NPO-middelen gaan we inzetten om de leerkrachten drie keer per schooljaar 
uit te roosteren om onder schooltijd aan te slag te gaan met deze onderwerpen.  
Afdeling VSO leerroute 1 t/m 5 
Taal en rekenen 
Meer dan 50% van de VSO-leerlingen heeft niet genoeg doelen behaald om een niveau ver-
der op de leerlijn te komen.  
Praktijkvakken en stage 
Voor alle VSO-groepen van onze school geldt dat de praktijkvakken en stages zo goed als 
het hele schooljaar stil zijn komen te liggen. Er is/zijn veel specifieke kennis en vaardighe-
den die de leerlingen niet hebben kunnen opdoen tijdens de praktijkvakken en stages. Het 
gaat om allerlei sociale, communicatieve en werknemersvaardigheden die de leerlingen no-
dig hebben om zelfredzaam te zijn in de maatschappij. 
Sociaal-emotionele ontwikkeling  
Op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling is te concluderen dat de periode van Co-
rona en de lockdowns een flinke impact heeft gehad op de meerderheid van de leerlingen. 
Er was sprake van verdriet, boosheid en angst.  
Leren leren  
De meeste van onze leerlingen hebben moeite om eerder geleerde vaardigheden toe te pas-
sen in andere situaties dan zij gewend zijn. Voorbereiden en plannen, reflecteren en evalue-
ren zijn voorbeelden van technieken die leerlingen moeten ontwikkelen. Op dit gebied heb-
ben alle leerlingen een achterstand opgelopen.  
Conclusies 
Er zijn interventies nodig zijn op de vakgebieden taal, rekenen, praktijkvakken en stage en 
op sociaal-emotioneel gebied. Vanuit een stimuleringsbijdrage van het Samenwerkingsver-
band is dit schooljaar de intern begeleider extra ingezet om met kleine groepjes leerlingen te 
werken aan taal en rekenen. 
Voor de praktijkvakken en de stages worden extra gelden aangevraagd om de leerlingen 
daarin te begeleiden. Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen vragen we 
een bijdrage voor de aanschaf en invoering van de methode Zien! Daarmee hopen we het 
welbevinden van de leerlingen te vergroten. Voor een klein groepje leerlingen willen we met 
onze partner Basalt in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor de inzet van 
PMT (psychomotore therapie).  



WWW.MMSCHOOL.NL 

Heeft u al een bezoek gebracht aan onze website?  

U kunt deze vinden via www.mmschool.nl  
 

Maurice Maeterlinckschool 

Buitenhofdreef  10  

2625 XR  Delft 

tel: 015 - 27 80 200 
  

http://www.mmschool.nl 

E-mail: info@mmschool.nl 

Veiligheid schoolplein 
Door een toename van het aantal leerlingen, taxibussen en auto’s wordt het steeds drukker op 
het schoolplein en op de weg/kruising net buiten school. 
Met de gemeente is er meermaals contact geweest over de situatie buiten het hek van de 
school. Veel meer dan hoe het nu georganiseerd is, lijkt niet te kunnen (denk aan een zebrapad, 
stoplichten e.d.) Volgens de gemeente maken deze oplossingen het niet veiliger op de weg. 
Op het taxiplein van school is het ook drukker geworden. De afspraak is dat er een voetgangers/
fietspad wordt gemaakt aan de linkerkant van het plein voor de parkeerplaatsen (links als u het 
hek binnenkomt). Op deze manier hopen we te voorkomen dat fietsers en lopers over het mid-
den van het plein fietsen/lopen en omdat het pad duidelijk zichtbaar is, de auto’s en taxi’s een 
beter overzicht hebben op het plein. Het pad zal z.s.m. gerealiseerd worden. 

Schoolvakanties schooljaar 2020-2021 
Zomervakantie  19-07-21 t/m 27-08-21 
Schoolvakanties schooljaar 2021-2022 
Herfstvakantie  18-10-21 t/m 22-10-21 
Kerstvakantie  27-12-21 t/m 07-01-22 
Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 04-03-22 
Goede Vrijdag  12-04-22 
2e Paasdag  18-04-22 
Meivakantie  25-04-22 t/m 06-05-22 
Hemelvaartsvakantie 26-05-22 t/m 27-05-22 
Zomervakantie  11-07-22 t/m 19-08-22 

Wilt u de leerkracht van uw zoon of 

dochter spreken? Dat kan, graag voor 

08.30 uur of na 15.00 uur bellen via 

het telefoonnummer van de school. 
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Handleiding Mijn Basalt (januari 2020) 

 

1. Inloggen in Mijn Basalt 
 

Inloggen kan via www.basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt.  

Als u nog niet eerder heeft ingelogd, moet uw account eerst geactiveerd worden (zie 

hieronder)  

Stap 1: Account activeren 

U ontvangt een e-mail van ‘Portaal’ met daarin een activatielink. Als u op deze link klikt, 

wordt uw account geactiveerd en komt u in Mijn Basalt terecht, waarna u direct kunt 

inloggen met uw DigiD.  

Stap 2 Inloggen 

Klik op . U krijgt dan het algemene DigiD-inlogscherm te zien, zie 

afbeelding 2. Log hier in met uw DigiD+ gegevens (controle via sms of DigiD app).  

 

 

 

http://www.basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt


4 

Handleiding Mijn Basalt (januari 2020) 

 

 

Stap 3 Accepteren Algemene Voorwaarden 

Als u voor de eerste keer inlogt, krijgt u de Algemene voorwaarden van Mijn Basalt te zien. 

Wij raden u aan deze voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van uw 

rechten en plichten bij het gebruik van Mijn Basalt. U dient de Algemene voorwaarden te 

accepteren wanneer u gebruik wilt maken van uw patiëntenportaal. Als de Algemene 

voorwaarden wijzigen, zult u hier de eerstvolgende keer dat u inlogt op gewezen worden en 

dient u deze opnieuw te accepteren.  

 

2. Het overzichtsscherm 
 

Als u succesvol hebt ingelogd, ziet u als eerste het overzichtsscherm waarop de 

eerstvolgende afspraken worden getoond.  

 

In de linker kolom ziet u een menu, met knoppen waarmee u de verschillende onderdelen 

van uw patiëntenportaal kunt openen. Een beschrijving van die onderdelen vindt u in de 

volgende hoofdstukken.  

Letters vergroten 

Als u moeite hebt met het lezen van het scherm kunt u ofwel de letters groter maken via de 

instellingen van uw internetbrowser (in de meeste browsers met CTRl en de +-knop op het 

numerieke toetsenbord) of u kunt met de Hoog contrastknop aan de linkerkant kiezen voor 

een zwart-wit scherm.  
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3. Persoonsgegevens 

 

Als u klikt op uw naam en foto (indien deze is toegevoegd aan uw Elektronisch Dossier) in de 

linker kolom, ziet u uw persoonsgegevens op het scherm. U kunt deze niet zelf wijzigen. Als 

er gegevens niet kloppen of er als er dingen veranderd zijn, willen wij u verzoeken dit door 

te geven aan het secretariaat van uw behandelteam.  
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4. Agenda 

 

In dit scherm ziet u uw aanstaande (behandel)afspraken. 

 

Met de pijlknoppen rechtsboven gaat u naar de volgende, of juist naar de vorige week. 

Met de knop “vandaag” kunt u altijd weer terugkeren naar de huidige week. 

Als u op een afspraak klikt, opent u een extra schermpje met meer details van de afspraak. 

U ziet hier de medewerker of medewerkers met wie u een afspraak heeft, de datum en de 

tijd van de afspraak. 

 

 

Klik op het kruisje rechtsboven om het schermpje weer te sluiten.  
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5. Dossier 

 

In het scherm Dossier vindt u diverse formulieren die de behandelaren over u hebben 

ingevuld. Dit kunnen bijvoorbeeld behandelplannen en brieven zijn die zijn verstuurd. In het 

overzicht ziet u van links naar rechts: 

- de datum waarop het formulier is ingevuld,  

- de naam van het formulier, en  

- de categorie en de subcategorie waar het bij hoort. 

 

Afbeelding 6 Dossier 

Selectie maken 

Met behulp van de knoppen Categorie en Subcategorie kunt u het overzicht beperken tot 

een bepaalde groep formulieren, die bijvoorbeeld samenhangen met een bepaalde fase in 

uw behandeling, of die zijn ingevuld door een bepaalde groep behandelaren, zoals de 

fysiotherapeuten of de revalidatieartsen. Om weer alle formulieren te zien klikt u opnieuw 

op de betreffende knop, en kiest u “Alle”.  

De regels zijn gesorteerd op datum, met de jongste bovenaan. Als er bij het formulier een of 

meer brieven of andere bijlagen horen, ziet u die op de regel eronder.  

Formulier bekijken 

Als u de inhoud van een formulier of een brief wilt bekijken, klikt u op het woord BEKIJK 

achter het formulier, op of de naam van het formulier. Het document verschijnt dan midden 

op het uw scherm, waar u het rustig kunt lezen.  

 

 

Bijlage openen 
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Als er bij een formulier een bijlage hoort (bijvoorbeeld een brief) 

dan kunt u die apart openen. Het document wordt geopend in het bijbehorende programma 

(bv Word).  

 

Formulier sluiten 

 Als u klaar bent met lezen, klikt u op een willekeurige plek buiten het document om 

die weer af te sluiten. U kunt ook klikken op het kruisje rechtsboven.  

 

Formulier downloaden 

 Klik op de downloadknop rechtsboven als u het formulier wilt downloaden naar uw 

eigen computer, als pdf-bestand. 

U kunt ook meteen in het overzicht een pdf-bestand downloaden door te klikken op 

de drie punten helemaal rechts achter het formulier, en vervolgens te klikken op 

“Download”.  

6. Vergeet niet uit te loggen 
 

Als u klaar bent met alles dat u wilde doen in Mijn Basalt, vergeet dan niet uit te loggen. Klik 

op de knop Uitloggen onderaan het menu. U komt dan weer terug in het inlogscherm. 

Daarna raden wij u aan om ook de browser waar in u gewerkt hebt af te sluiten. Vooral op 

computers of tablets waarop ook anderen toegang hebben, is dat belangrijk om uw 

gegevens te beschermen.  

Als u, na het opstarten van , meer dan 20 minuten geen computeractiviteit onderneemt, 

dan wordt u automatisch uitgelogd. Voordat u verder kunt gaan, moet u opnieuw inloggen.  
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7. Vragen over Mijn Basalt? 

 

Gaat uw vraag over: 

 de medische inhoud van het dossier: stel deze dan aan uw behandelaar of arts bij uw 
eerstvolgende bezoek. 

 het aanpassen van persoonsgegevens: geef de juiste gegevens door aan het secretariaat 
van uw behandelteam. 

 over het inloggen via DigiD: mogelijk staat uw vraag bij de antwoorden op de veel 
gestelde vragen van DigiD op www.digid.nl.  

 Overig vragen kunt u stellen via: mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl   

 

http://www.digid.nl/
mailto:mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl
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FAQ Patiëntenportaal Mijn Basalt 

 
 
Voor wie is Mijn Basalt ?  
Mijn Basalt is er voor alle patiënten van Basalt. 

 
Wat staat er in Mijn Basalt?  
In Mijn Basalt vindt u:  

 Uw persoonsgegevens 

 Een deel van uw medisch dossier; uitslagen van onderzoeken, verslagen van 
teambesprekingen en correspondentie van uw behandelaren 

 Overzicht van uw afspraken voor de komende week 
 

De behandelaren van uw team werken uw dossier continu bij met de meeste actuele 

stand van zaken en passen daar hun therapie op aan.      

 

Waarom zou ik mijn dossier inkijken?  
Door geregeld uw medische gegevens in te zien, kunt u zich beter voorbereiden op het 
gesprek met uw behandelaar en bent u beter in staat om mee te denken en te beslissen 
over uw behandeling.  
U kunt bijvoorbeeld controleren of uw medische gegevens kloppen en of vastgelegde 
doelen overeenkomen met uw verwachtingen. Door meer betrokken te zijn bij de koers van 
uw revalidatie, kunt u er zelf sturing aan geven. Met uiteindelijk een nog beter resultaat.  

 
Hoe kom ik in Mijn Basalt?  
Inloggen op Mijn Basalt doet u via www.basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt vanaf een computer, 
tablet of mobiele telefoon met uw DigiD+ (controle via DigiD app of SMS).  Zie ook de 
handleiding op onze website bij Mijn Basalt. Op de website Alles over DigiD: https://digid.nl 
kunt u informatie vinden over DigiD, hoe je DigiD kunt aanvragen en hoe je het kunt 
gebruiken. 
Eerst activeren 

Uw account moet eerst geactiveerd worden. U ontvangt hiervoor een mail van afzender 

‘Portaal’ met daarin een activatielink. Wanneer u op deze link klikt, wordt uw account 

geactiveerd en komt u direct in Mijn Basalt terecht, waarna u kunt inloggen met uw DigiD.  

 
 
 
 
 

http://www.basaltrevalidatie.nl/mijnbasalt
https://digid.nl/
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Hoe kan ik Mijn Basalt op een veilige manier gebruiken?   
In verband met veiligheid en het waarborgen van uw privacy is inloggen alleen mogelijk met 
eigen DigiD met SMS controle. U speelt zelf een belangrijke rol in het geheimhouden van uw 
DigiD en wachtwoord.  

 Log uit wanneer u Mijn Basalt niet meer actief gebruikt en sluit de browser. 

 Bewaar uw DigiD gebruiksnaam en wachtwoord op een veilige plek. Deze zijn strikt 
persoonlijk. Lees de tips van DigiD: Veilig omgaan met uw DigiD. Zie ook www.digid.nl 

 Sla uw DigiD gebruiksnaam en wachtwoord niet op in uw computer, ook al stellen 
sommige computerprogamma’s dit voor. Dit betekent namelijk dat iedereen die toegang 
tot uw computer heeft ook uw inlognaam en wachtwoord kan achterhalen. 

 Indien uw 20 minuten geen gebruikt maakt van Mijn Basalt wordt u automatisch 
uitgelogd. U kunt zich eenvoudig weer aanmelden en ontvangt dan weer een nieuwe 
code via SMS.  

 
Wat heb ik nodig om in Mijn Basalt te kunnen?   
U heeft het volgende nodig:  

 Een computer of laptop met internetverbinding. 

 Een mobiele telefoon. 

 Een DigiD met controle via SMS of de DigiD-app. Zie voor meer informatie over DigiD: 
www.digid.nl 

 

 

Kan ik inloggen in het dossier van mijn kind? 
U kunt als ouder of wettelijke vertegenwoordiger inloggen in het dossier van uw kind onder 
12 jaar met zijn of haar DigiD code. Vanaf de leeftijd van 12 jaar kunnen kinderen ook zelf 
inloggen en gegevens inzien. Vanaf 16 jaar heeft u niet meer automatisch recht op inzage. U 
heeft dan toestemming van uw zoon of dochter nodig.  
Als u (of uw kind) nog geen DigiD heeft, is het raadzaam deze aan te vragen. Dat kan 
gemakkelijk via www.digid.nl. 
 

Kan ik iemand machtigen voor inzage in Mijn Basalt?   
Het is op dit moment nog niet mogelijk om toegang tot uw dossier in Mijn Basalt te 
verstrekken aan anderen.  
 

Ik kan wel inloggen, maar waarom zie ik niets in mijn dossier?  
Als u wel kunt inloggen maar geen gegevens in uw dossier ziet, betekent dit dat er door uw 
arts en/of behandelaar nog geen formulieren in uw dossier zijn opgeslagen nadat de 
toegang is geactiveerd. Uw persoonsgegevens zijn wel meteen zichtbaar zodra u kunt 
inloggen. Hieraan kunt u zien dat de toegang naar Mijn Basalt voor u open staat. 
Formulieren die al in het dossier opgeslagen zijn voordat Mijn Basalt is opengezet, zijn niet 
automatisch zichtbaar. Als u deze toch wilt kunnen raadplegen, kunt u hiervoor een 
aanvraag indienen bij uw behandelend arts.  
 

 
 

http://www.digid.nl/
http://www.digid.nl/
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Waarom zie ik de afspraak met mijn arts niet staan?  
Een week van tevoren worden alle afspraken zichtbaar in uw dossier Mijn Basalt. Vanaf 
woensdag 17.00 uur (wanneer u bent behandeld op een Basalt locatie in Leiden, Leiderdorp 
of Alphen) en vanaf vrijdag 17.00 uur (wanneer u bent behandeld op een Basalt locatie in 
Den Haag, Delft, Gouda of Zoetermeer) zijn de afspraken voor de daaropvolgende week 
vrijgegeven.  
 

Waarom zie ik in mijn rooster niet alle ingeplande afspraken?   
In uw rooster worden afspraken zichtbaar voor de week daaropvolgend (zie ook “waarom 
zie ik de afspraak met mijn arts niet staan?”). Verder vooruit is voor de therapieën nog niet 
definitief en kunnen er nog wijzigingen optreden. De afspraken met de arts die al wel 
definitief zijn (bijvoorbeeld de jaarlijkse controles) zijn helaas ook pas zichtbaar in Mijn 
Basalt een week van te voren.   
 

Ik heb geen e-mail met een activeringslink gekregen 

Als u nog geen activeringsmail hebt ontvangen dan kunt u een mail sturen naar 
mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl U ontvangt dan zo snel mogelijk een e-mail met een link. 
 

Waar kan ik met mijn vragen over Mijn Basalt terecht?   
 
Gaat uw vraag over: 

 de medische inhoud van het dossier: stel deze dan aan uw behandelaar of arts bij uw 
eerstvolgende bezoek; 

 het aanpassen van persoonsgegevens: geef de juiste gegevens door aan het secretariaat 
van uw behandelteam; 

 over het inloggen via DigiD: mogelijk staat uw vraag bij de antwoorden op de veel 
gestelde vragen van DigiD op www.digid.nl ; 

 Overig vragen kunt u stellen via: mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl  ; 
 

mailto:mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl
http://www.digid.nl/
mailto:mijnbasalt@basaltrevalidatie.nl

