
Je rooster in Zermelo, hoe werkt het? 
 

Op je laptop: 
1. Je gaat naar de volgende link https://citadelcollege.zportal.nl of je klikt op het Zermelo icoon.  
2. Je logt (automatisch) in via je schoolaccount.   
3. Je krijgt de vraag of je in wilt loggen op de Portal of op de WebApp. Beide opties geven je inzage in je actuele rooster. Via Portal kun je alleen je rooster 

inzien of (als dat voor jou van toepassing is) een keuzepakket kiezen. Via de WebbApp kun je je aanvullend inschrijven voor keuzelessen etc.  
 
 

4. Uitleg Portal. In het Welkom scherm dat automatisch opent, heb je direct een overzicht van de lessen die je hebt op die dag (zie A in de afbeelding). Als 
er activiteiten in het rooster zijn verwerkt dan vind je deze terug rechtsonder in het overzicht (zie B). Ook toetsen worden in dit vak zichtbaar. 
Bijzonderheden over het rooster (bijvoorbeeld dat in een bepaalde week een 40 minutenrooster geldt, of dat je een roosterwijziging krijgt) kun je lezen 
bij ‘Mededelingen’ (zie C)   

 
 

A 

B C 

https://citadelcollege.zportal.nl/


5. Je kunt je rooster (voor de hele week) inzien door op Mijn rooster te klikken. Midden boven in beeld zien jullie je kalender waar je vervolgens wel de 
juiste lesweek moet selecteren. Je krijgt nu een overzicht van je actuele rooster. In kleur zie je verwerkte wijzigingen. Staat er een symbool in een 
vakje? Door er met je muis boven te hangen verschijnt de uitleg van het betreffende symbool. Zou je in onderstaand scherm je muis bewegen over het 
vakje met het uitroepteken, dan krijg je een uitleg. Bijvoorbeeld het rode uitroepteken in het vakje met de les bi, geeft met het uitroepteken bij het 
lokaal aan dat het om een lokaalwijziging gaat.  
 
Is de balk voor een les groen, dan is er een activiteit (over een les) ingeroosterd. Door op het vakje met de groene balk te klikken krijg je meer 
informatie.  

 

 
 
 
 
 

6. Andere roosters kun je inzien door in de rode menubalk te klikken op de kalender en vervolgens op Roosteroverzichten: 



 
 
In het tabblad docenten kun je je afkorting intypen, of van de gewenste docent waar je het rooster van wilt zien. Let op of je de juiste week hebt 
geselecteerd! 
In overige tabbladen kun je andere roosters inzien. 

  



 
7. Uitleg Webapp.  

 
Je ‘vaste lessen’ hebben een blauwe balk. Activiteiten die ingeroosterd worden hebben een groene balk. Als het van toepassing is staan er ook keuzelessen in je 
rooster. Hiervoor is een aparte instructie beschikbaar.  
 

 
 

Soms staat er (naast dat de balk van kleur is veranderd) een symbool als bij een les bijvoorbeeld . Als je hierop klikt krijg je onder inhoud een verdere uitleg van 
het teken. Er zijn meer symbolen, daarmee is (ergens op) klikken altijd een goed idee ☺ 

 

 
 

  

Je kunt hier kiezen 
voor het rooster 
van 1 dag of van 1 
week 

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.  



 
8. Je kunt je rooster ook via je telefoon bekijken. Hoe je dit doet kun je eenvoud lezen in de handleiding van Zermelo. Deze handleiding kun je vinden door op 

deze link te klikken:  https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder 
 
 

https://support.zermelo.nl/guides/leerling-ouder

