Leerlinginstructie Zermelo Pakketcontrole – KRJ 20220316
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in volle gang.
De Breul gebruikt Zermelo als programma waarin alle informatie verzameld wordt.
Voor de bovenbouwers wordt straks op leerlingniveau een rooster gemaakt.
Daarom is het belangrijk dat alle vakkenpakketten goed in het systeem staan.
De nieuwe lichting bovenbouwers heeft op 10 maart zelf hun vakkenpakket ingevuld in Zermelo.
Ook de leerlingen die na hun examen willen doorstromen naar een hoger niveau hebben hun pakket
ingevuld.
Bovenbouwleerlingen die met hun bestaande pakket over gaan naar nieuwe schooljaar, worden
vanaf nu ook betrokken: wij vragen jullie om zelf je pakket in Zermelo Portal te controleren.
Doelgroep:
- Huidig H4-leerlingen die naar H5 gaan
- Huidig V4-leerlingen die naar V5 gaan
- Huidig V5-leerlingen die naar V6 gaan
Hieronder een instructie.
Ga vanaf maandag 28 maart 2022 naar https://breul.zportal.nl of klik op de snelkoppeling <rooster>
op de website van De Breul, helemaal onderaan.
Je komt in het inlogscherm van Zermelo, waar je klikt op de knop <Log in met single-sign-on>

Je wordt doorverwezen naar het bekende Office365 aanmeldscherm. *
Meld je daar aan met jouw Office365-schoolaccount.

Na aanmelden kom je terug in Zermelo, waar gevraagd wordt een keuze te maken. Kies voor de optie
<Portal>
*Ben je voor een ander programma al ingelogd in Office365 op hetzelfde device? Dan herkent het
programma jou en hoef je niet opnieuw aan te melden.

Je komt in het welkom-scherm van Zermelo Portal.

Klik aan de linkerkant op Mijn Keuzepakket

Hier is zichtbaar hoe jouw pakket voor nieuw schooljaar 2022-2023 in het systeem staat.
Klik op de knop Bekijken.

Controleer goed of dit pakket klopt met wat je nu doet.
Klopt er iets niet? Neem dan z.s.m. en uiterlijk vrijdag 1 april 2022 contact op met de teamleider.
H4 => mevr. M. Punt
V4 => dhr. M. Kolet
V5 => mevr. M. van Daal

