Handleiding ouders-verzorgers Zermelo Lyceum Ypenburg
Inloggegevens
De inloggegevens zullen per e-mail worden verstuurd. Na het inloggen kan rechtsboven (bij ‘Welkom,
xxx’) het wachtwoord worden gewijzigd.
Online - zPortal
Het rooster vindt u na het inloggen op: https://lyceumypenburg.zportal.nl .
Deze pagina is ook te bereiken via de website van school (klik dan rechtsboven op ‘Zermelo’)
Let op: als via Google gezocht wordt op ‘Zermelo’, zal het inloggen niet werken. Benader de
inlogpagina dus via één van de twee bovengenoemde manieren.
Op het scherm is nu de Home pagina in beeld.
(figuur 1).
Links ziet u een icoontje van een huis – hiermee
komt u terug op deze pagina. Daaronder ziet u
een icoontje van een kalender (figuur 2).

Figuur 1

Figuur 2

Als u op het kalendertje klikt, kunt u vervolgens kiezen voor Roosteroverzichten om het rooster van
uw kind(eren) te bekijken. Bovenin in het keuzemenu kunt u de naam selecteren van het kind waar u
het rooster van wilt bekijken.
Smartphone - App
Tot slot kan het rooster ook via een smartphone bekeken worden. Dat kan via de Zermelo App voor
Android en iPhone. Wanneer u de app al gekoppeld had aan het account van uw zoon of dochter dan
gaat u eerst naar het menu en klikt u op het onderste icoontje (ontkoppel app)
en klikt u op
‘ok’. De app is nu ontkoppeld.
1. Log op uw pc in op het portal: https://lyceumypenburg.zportal.nl
2. Ga naar het icoontje met de pijl links in het menu (‘Koppelingen’) en klik vervolgens op
koppel app. Nu krijgt u ‘lyceumypenburg’ te zien, met daaronder een code op uw scherm
(werkt alleen op de pc!). Deze gegevens heeft u in de laatste stap nodig.
3. Ga op uw telefoon naar de betreffende app-store en zoek op ‘Zermelo’.
4. Download de app (met het Zermelo icoontje
) en installeer hem op de telefoon.
5. Als u de app opent, wordt er gevraagd om een instituut en een code.
6. Zowel ‘lyceumypenburg’ als de cijfercode uit stap 2 moet u nu invullen op de telefoon. Als dit
is gebeurd, opent het basisscherm (rooster). Dit scherm is nog leeg. Via het menu linksboven
en het 4e pictogram (icoontje met een persoon), kan het kind geselecteerd worden waarvan
u het rooster wilt zien. Zodra het rooster in de roosterkamer is gepubliceerd, is dit zichtbaar
op uw telefoon. Ook op uw telefoon zijn de dagelijkse wijzigingen zichtbaar, zoals in het
portal. U moet altijd handmatig verversen!

