
Je kunt hier kiezen 

voor het rooster 

van 1 dag of van 1 

week 

Keuzevakken in je rooster  
In de loop van dit schooljaar (na de herfstvakantie) staan er een aantal keuzelessen in je rooster. Het 

gaat hier om extra lessen van een vak en die je op basis van inschrijving (extra) kunt volgen. 

Aanmelden voor zo'n keuzeles kun je zelf en gaat via Zermelo.  

Het werkt als volgt. Je logt in op Zermelo (dit kan direct al je op school ingelogd bent) of je gaat via  

google naar  https://citadelcollege.zportal.nl ) Het volgende scherm verschijnt:  

 

Kies voor de WebApp en je krijgt je rooster in beeld:   

 

 

  

Hier zie je in welke 

week je staat (met 

de pijltjestoetsen 

op je toetsenbord 

kun je een week 

verder of terug) 

Hier staan de keuzelessen. Het cijfer 

geeft aan hoeveel keuzes er zijn.  

https://citadelcollege.zportal.nl/


Inschrijven voor een les:  

Klik op een vakje de lessen worden zichtbaar en je kunt er 1 aanvinken (is maar 1 dan 

wordt er automatisch een vinkje geplaatst). Klik vervolgens op  om je keuze te 

bevestigen. De les verschijnt in je rooster. De docent krijgt ook te zien dat je je hebt ingeschreven en 

kan je nu (in de les) aanwezig melden. Inschrijven kan je 4 weken vooraf al doen, heb je je 

ingeschreven maar wil je dit alsnog wijzigen dan kan dat tot uiterlijk 120 minuten voordat de 

betreffende les start. 

 

Uitschrijven voor een les:  

Is er nu een reden waarom je toch niet naar de les gaat waarvoor je je ingeschreven hebt, dan kun je 

je tot maximaal 120 minuten voor de les alsnog uitschrijven. Doe dit wel, anders moet de docent je 

alsnog afwezig melden en belangrijker nog, je houdt onnodig een plaats bezet.  

Uitschrijven gaat eenvoudig:  klik in je rooster op de les waarop je bent ingeschreven, kies voor 

, vervolgens voor   

Je staat nu niet langer aangemeld bij de les.  

Heb je vragen of lukt het inschrijven niet? Mail de roostermaker of loop even langs (A.3.16) 


