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Snelstart Boekies 

Voor leerlingen 

Inloggen als leerling 

Als je met boekies wilt starten, doorloop je de volgende stappen: 

1. Open de Google Chrome browser en vul in: 

https://lexipoort.nl. Druk op ‘Enter’. 

2. Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en 

klik op ‘Inloggen’. 

3. Kiest nu voor de tegel ‘Boekies’.  

4. Het beginscherm van Boekies wordt geopend. Je 

kan nu aan de slag! 

Je leesprofiel bewerken  

Zodra je bent ingelogd, wordt de eerste keer gevraagd welke onderwerpen je leuk vindt: 

 

Met de keuzes die je hier maakt wordt rekening gehouden bij Speciaal voor jou: Hier staan 

de boeken die passen bij de onderwerpen die je hebt gekozen bij jouw profiel.. De keuzes 

kunnen aangepast worden onder ‘mijn profiel’ in het hoofdscherm. 

Vervolgens kom je in het hoofdscherm met bovenaan een aantal verschillende cirkels:  

 

https://lexipoort.nl/
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Een boek kiezen 

Om een boek te vinden, doorloop je de volgende stappen. 

Klik op de cirkel met ‘een boek kiezen’. 

 

Er verschijnen opnieuw drie cirkels: 

 

1. Speciaal voor jou: Hier staan de boeken die passen bij de onderwerpen die je hebt 

gekozen bij jouw profiel. Ook wordt hier rekening gehouden met de instellingen die 

jouw begeleider voor jou heft geselecteerd. 

2. Mijn leeslijsten: Hier kan jouw begeleider verschillende lijsten klaarzetten met 

boeken, bijvoorbeeld boeken over een bepaald thema. 

3. Alle boeken: Hier staan alle boeken die er zijn. Vervolgens kan je door de passende 

leeftijd, het gewenste boektype, eventueel het avi-niveau en een interessant 

onderwerp te selecteren de keuze specificeren. Ook kan je zoeken op een specifiek 

boek of een schrijver. 

Verder lezen 

Was je al begonnen aan een boek en wil je direct verder Lezen? Klik dan op ‘verder lezen’: 

 

Je komt dan vanzelf in het laatst gelezen boek op de pagina waar je bent gebleven. 

Andere boeken waar je eerder in hebt gelezen of die je door de knop ‘kies’ hebt 

uitgekozen, verschijnen op je boekenplank onderaan het hoofdscherm. Veel leesplezier! 


