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Aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen van Lyceum Ypenburg
Datum: 17 januari 2018
Betreft: Correct en actueel e-mailadres in Magister / inloggegevens Zermelo
Geachte mevrouw, mijnheer,
In juli 2017 heeft u van ons een brief ontvangen met het verzoek om de e-mailadressen in Magister te controleren en indien nodig aan te passen. Zowel het
e-mailadres van uzelf als dat van uw zoon of dochter. Dit is een voorwaarde geweest om
ervoor te kunnen zorgen dat de implementatie van het nieuwe roosterprogramma,
genaamd Zermelo, gerealiseerd kon worden.
Inmiddels zijn we met het implementatietraject voor de leerlingen in de afrondingsfase.
Half februari zullen de leerlingen uit de 2 mavo-, 3 mavo-, 3 havo- en 3 vwo-klassen hun
profielkeuze en vakkenpakket voor volgend jaar gaan kiezen binnen Zermelo. Hierover
volgt later meer informatie middels een brief voor de desbetreffende leerlingen en ouders
via de afdelingsleiders.
Voor het proces van inschrijving en publicatie van de ouderspreekuuravond in februari is
het van belang dat de ouderportal nu ingericht wordt in Zermelo.
Dit betekent dat u als ouder binnenkort eigen inloggegevens voor Zermelo via de mail
zult ontvangen. Vandaar nogmaals het verzoek uw eigen mailadres te controleren en
indien nodig te corrigeren in Magister. Dit kunt u zelf doen door in te loggen in Magister
op uw eigen account. Vervolgens gaat u rechtsboven in het scherm naar instellingen,
bij contact kunt u het e-mailadres aanpassen en tot slot klikt u op de knop van
contactgegevens opslaan. In Zermelo kan slechts één account voor ouders aangemaakt
worden. Wij hebben ervoor gekozen om de account toe te wijzen aan de ouder/verzorger
die als eerste vermeld staat in Magister. De inloggevens worden per e-mail via Zermelo
toegestuurd. Het kan zijn dat deze e-mail in uw spam-inbox terecht komt, vandaar het
verzoek dit in de gaten te houden.
De planning is om maandag 5 februari de mail met de inloggegevens voor Zermelo te
verzenden. Vrijdag 9 februari volgt dan een mail met een handleiding, waarin u wordt
uitgenodigd de gesprekken voor de ouderspreekuuravond digitaal in Zermelo aan te
vragen. Vervolgens zal vrijdag 16 februari nogmaals een mailing uitgaan waarin staat
uitgelegd hoe u de dan ingeroosterde en gepubliceerde roosters in Zermelo kunt
bekijken.
In de bijlage vindt u de hand-out waarin de uitleg staat hoe Zermelo te benaderen is.
Met vriendelijke groet,
M.P. Luijten
Conrector financiën en beheer

