Handleiding nieuwe leerlingen Zermelo Lyceum Ypenburg
Roosters bekijken in Zermelo
Op Lyceum Ypenburg worden de roosters gemaakt in het programma Zermelo. Via dit programma
kunnen de dagelijkse roosters bekeken worden. Hiervoor zijn inloggegevens noodzakelijk. Deze
persoonlijke inloggegevens worden maandag 27 augustus per mail verstuurd naar het mailadres dat
je tijdens de kennismakingsdagen voor de zomervakantie bij je mentor hebt aangeleverd.
Aangezien alle dagelijkse roosterwijzigingen via Zermelo worden gepubliceerd, is het noodzakelijk
om samen met je mentor en ouders ervoor te zorgen dat je toegang hebt tot dit programma.
Naast Zermelo werken we op school ook veel met Magister. Magister is een leerlingvolgsysteem
waarin cijfers, contactgegevens, huiswerk e.d. worden vastgelegd. Ook in Magister zijn je lessen te
bekijken, maar Zermelo is het roostercommunicatiemiddel dat leidend is.
Inloggegevens
De inloggegevens zijn per e-mail verstuurd op maandag 27 augustus. Wanneer je geen inloggegevens
hebt ontvangen, zorg dan dat je jouw mailadres alsnog correct doorgeeft aan
rooster@lyceumypenburg.nl.
Online - zPortal
Wanneer je naar https://lyceumypenburg.zportal.nl gaat, kun je hier met je inloggegevens inloggen
en je rooster bekijken.
De gebruikersnaam is altijd je eigen leerlingnummer. Je wachtwoord heb je toegestuurd gekregen via
de mail. Na het inloggen kan je rechtsboven (bij <<Welkom, xxx>>) het wachtwoord wijzigen.
Je ziet nu op je scherm 4 kleine schermen (figuur 1).
Linksboven is het dagrooster zichtbaar.
Rechtsboven zijn de wijzigingen van de week te zien.
Linksonder zijn er eventuele mededelingen zichtbaar
en rechtsonder zijn toetsen en activiteiten zichtbaar.
(figuur 2)
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Figuur 2

Om je wekelijkse rooster te zien, klik je helemaal
links in het menu op mijn rooster.
In dit scherm (figuur 3) zijn meteen eventuele
wijzigingen te zien. Door te klikken op de lessen
kan je zien wat de wijziging is (aangegeven met
een pijltje bij bv. een lokaalwijziging, wit vlak bij
omgeroosterde les naar ander moment etc.).

Figuur 3

Smartphone - App
Tot slot kan je het rooster ook via je smartphone bekijken. Dat kan via de Zermelo App voor Android
en iPhone.
1. Log op je pc in op het portal: https://lyceumypenburg.zportal.nl

2. Ga links in de rode menu naar het icoontje met de pijl (‘Koppelingen’) en klik vervolgens op
<<koppel app>>. Nu krijg je ‘lyceumypenburg’ te zien, met daaronder een code op je scherm
(werkt alleen op je pc!). Deze gegevens heb je in de laatste stap nodig.
3. Ga op je telefoon naar de betreffende app-store en zoek op ‘Zermelo’.
4. Download de app (met het Zermelo icoontje
) en installeer hem op je telefoon.
5. Als je de app opent, wordt er gevraagd om een schoolnaam en een code.
6. Zowel ‘lyceumypenburg’ als de cijfercode of de QR-code uit stap 2 moet je nu invullen op je
telefoon. Als dit is gebeurd, wordt jouw rooster gedownload op je telefoon en is je rooster,
zodra dat vanuit de roosterkamer wordt gepubliceerd, zichtbaar op jouw telefoon. Ook op
jouw telefoon zijn de dagelijkse wijzigingen zichtbaar, zoals in het portal. Je moet wel
handmatig verversen!
Het rooster kan aan meer devices tegelijk gekoppeld worden.
Voor het koppelen van een tweede of derde apparaat (bijvoorbeeld de telefoon van je ouders), moet
je het scherm dat je in stap 2 opent, ‘koppel app’ verversen (klikken op de twee blauwe pijltjes rechts
bovenin het scherm). Nu wordt er een nieuwe cijfercode en QR-code gegenereerd waarmee een
volgend apparaat gekoppeld kan worden.
Op bovenstaande manier kun je dus meerdere apparaten aan 1 account koppelen.
Ook de ouders van alle nieuwe leerlingen zullen in de loop van dit schooljaar eigen inlogcodes voor
Zermelo ontvangen. Informatie hierover zal te zijner tijd verstuurd worden via de mail.

