Handleiding
Roosters online bekijken
Inleiding
In deze instructie lees je hoe je je eigen rooster online kunt bekijken via de Zermelo Portal.

Inhoud:
●
●
●
●

Inloggen
Rooster bekijken
Mijn rooster
Mijn lessen

Inloggen
Voordat je gegevens (bijvoorbeeld roosters) kunt bekijken op het portal
moet je eerst inloggen zodat het portal weet wie je bent. Je hebt
hiervoor de volgende gegevens nodig:

●
●

Een portaladres: rooster.martinuscollege.nl
Een gebruikersnaam en een wachtwoord. Dit zijn dezelfde gegevens (gebruikersnaam en
wachtwoord) die je als leerling gebruikt voor andere zaken op school (o.a. magister).
Ouder(s)/verzorger(s) die in Zermelo willen inloggen, hebben hiervoor de gebruikersnaam
en wachtwoord van hun kind nodig. Zij kunnen voor het rooster niet inloggen met hun
inlogcodes voor Magister.

Om van het portal gebruik te maken ga je in je webbrowser naar het portaladres van de school. Je typt in
de adresbalk: rooster.martinuscollege.nl Op de website onder het kopje: rooster bekijken zal ook een link
naar deze pagina geplaatst worden.
Je ziet nu de loginpagina van het Zermelo Portal. Nu voer je je gebruikersnaam en wachtwoord in en
drukt op de knop Inloggen (Enter werkt ook).

Je komt nu op het hoofdscherm van het portal terecht. Wat je verder allemaal kunt doen kun je lezen in
de rest van de handleiding. Je kunt bijvoorbeeld roosters bekijken.
Het Zermelo Portal is ontwikkeld voor gebruik op computers. Op je telefoon of tablet kun je het beste de
Zermelo app gebruiken. Zie hiervoor de handleiding Zermelo app. Verder hebben we gemerkt dat het
portal het beste werkt als u Google Chrome als browser gebruikt.

Rooster bekijken
Het Portal opent zich met het Welkom scherm, weergegeven door het icoon van het huisje in het rode
paneel, links in beeld. In het Welkom scherm zie je direct je eigen roostergegevens:

In het blok linksboven zie je je dagrooster. In ons voorbeeld zie je dat:
●
●
●
●
●

het donderdag 5 februari is.
de eerste drie lessen inmiddels voorbij zijn (grijs).
de lessen lo op het 4e en 5e uur zijn komen te vervallen (rood).
op het 7e uur er een activiteit (groen) is aangemaakt die de oorspronkelijke les op dat uur doet
vervallen (rood).
de overige lessen gewoon door gaan(wit).

In het blok rechtsboven zie je dat:
●

er zes roosterwijzigingen zijn voor die week; drie op donderdag en drie op vrijdag.

In het blok linksonder zie je dat:
●

er een mededeling is aangemaakt voor de activiteit op donderdag het zevende uur.

In het blok rechtsonder zie je dat:
●

er een activiteit is gepland voor deze week.

Mijn Rooster
In het scherm Mijn rooster zie je een rasterweergave van je eigen rooster per week.

Het scherm opent zich in de huidige week. In ons voorbeeld week 6. Middels de blauwe pijltjes kun je een
week terug of een week vooruit.
We zien in week 6:
●
●
●

meerdere lessen die plaats hebben gevonden c.q. nog plaats moeten vinden (wit).
enkele lessen die uitvallen (rood)
nog net de activiteit op donderdag het achtste uur (groen)

Als we een les aanklikken krijgen we meer gedetailleerde informatie te zien. In onderstaand voorbeeld
hebben we de vervallen les op vrijdag het derde uur aangeklikt.

We zien informatie over de tijd, leraar, het vak, het lokaal, de lesgroep en de wijziging.

Mijn Lessen
In het scherm Mijn Lessen zie je een lijstweergave van je eigen rooster.

Het scherm opent zich altijd in de huidige week op de huidige dag. In ons voorbeeld week 6 op
donderdag. Middels het agenda-icoontje naast de weekaanduiding kun je een andere week selecteren.
Boven de kolom Dag kun je een andere dag selecteren.

