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Pius X College 

Inloggen in Zermelo Portal voor ouder(s)/verzorger(s) 

Voor het inloggen in Zermelo Portal gaat u naar onze website piusx.nl, naar het kopje 

ouders en dan naar het tabblad Zermelo. Dan komt u bij onderstaand inlogscherm. 

U kunt inloggen met de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van ons heeft ontvangen 

(gebruikersnaam is het V-nummer en wachtwoord het emailadres). 
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Versie 1.6.12a 

Gebruikersnaam�' ------�
Wachtwoord 

�------� 

G Wachtwoord vergeten? Inloggen 



Als u ingelogd bent krijgt u het volgende scherm. 
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Rechtsboven kunt u bij welkom het wachtwoord veranderen. De gebruikersnaam kan niet veranderd worden! 

Bij dit icoontje kunt u het lesrooster van uw kind(eren) zien. 



Bij dit icoontje kunt u zich aanmelden voor de ouderavond. 

Portal via uw browser. 

Het aanvragen van de ouderavondgesprekken verloopt via de portal. De portal is alleen te 

benaderen via uw browser en dus niet via de app. 

Opmer1lingvoorderoo,t&1m1k1r 

D1t.: 13-12-2016, 1'-12-2016 
Ullitrate astVr&agdltum: 05-12-2016 
M11ima.al aantal gesprskken per kind: 2 
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U kunt in de kolom Aangevraagd een vinkje zetten als u een gesprek met de betreffende docent zou willen. 

Heeft u opmerkingen voor de docent dan kunt u deze in de kolom Opmerkingen voor de docent invullen. 

(Hier s.v.p. geen opmerkingen voor de roostermaker invullen!) 

Dubbelklikken opent een invoerveld. Het is niet mogelijk om een extra lang gesprek aan te vragen. 

Er is een maximum aantal gesprekken wat u per kind kunt aanvragen. (Dit is u medegedeeld in de 

uitnodigingsbrief voor de desbetreffende ouderavond.) 

U krijgt een melding wanneer u meer gesprekken probeert aan te vragen dan toegestaan. 

Als u uw keuze wilt wijzigen, moet u de eerste keuze eerst verwijderen door het vinkje uit te zetten. 

Als u vinkjes heeft gezet bij de gesprekken die u wilt aanvragen klikt u op de (groene) knop Aanvragen en 

opmerkingen versturen. 

Een overzichtsscherm opent zich. Hierin kunt u een opmerking kwijt voor de roostermaker. (Bijvoorbeeld als u 

een bepaalde avond absoluut niet kunt.) 

Controleer de ingevoerde aanvragen, voer eventueel een opmerking voor de roostermaker in en klik vervolgens 

op versturen. 
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Als het rooster klaar is, wordt het gepubliceerd in Zermelo. U krijgt dus geen terugkoppeling via de mail.

Als u op dezelfde manier in Zermelo inlogt ziet u bij het onderdeel ouderavonden onderstaand scherm. 

U kunt dan zien op welk moment en in welk lokaal u verwacht wordt. 
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