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Het lesrooster 

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 maken we gebruik van een ander 

programma om het rooster te maken. Dit rooster kun je op meerdere manieren 

bekijken. Hieronder wordt uitgelegd hoe. 

WebApp 

Je hebt de WebApp nodig als je je rooster wilt bekijken. Deze app 

kun je op je telefoon of tablet installeren. Je ziet daar altijd je 

actuele rooster. Zodra de roostermaker een wijziging heeft 

gemaakt in het rooster, zie je dat vrijwel meteen in de WebApp. 

(Let op: deze installeer je niet via de appstore of de playstore) 

Je ziet het rooster van vandaag, maar je kan ook de hele week in 

één keer bekijken. Door te swipen, ga je een dag of week verder, 

of juist terug. 

Het rooster is ook terug te vinden in de agenda van Magister. De 

wijzigingen hierin zijn (voorlopig) minder actueel, dan in de 

WebApp. 

Lees hieronder hoe je hoe de Zermelo WebApp op je telefoon of tablet installeert!   

Je kunt van de Zermelo WebApp een snelkoppeling maken op je telefoon, zodat je 

niet altijd via je browser je rooster hoeft te bekijken. 

 Open een browser 

 Typ het portal-adres van je 

school in: esdalcollege.zportal.nl 

 Voer je inlognaam en je 

wachtwoord in 

 Zet een vinkje bij "Ingelogd 

blijven 

 Klik op <Inloggen> 

 Kies voor “WebApp” 

 



 

 

Als je Google Chrome gebruikt kun je kiezen voor <Zermelo 

toevoegen aan startscherm>. 

 

 

 

 

 

 

 

Krijg je deze vraag niet en werk je met Safari: 

Ga naar het menu van je browser, kies voor <Add to Home Screen> en klik op 

<Add>. 

   

Hoe dit er precies uit ziet is afhankelijk van de versie van je besturingssysteem en de 

versie van de browser. 

 

Portal 

Je rooster ook hier bekijken 

Inloggen bij het Zermelo Portal van school werkt het beste op een computer. Je logt 

in via esdalcollege.zportal.nl 

  

http://schoolnaam.zportal.nl/


 

Inschrijven voor vakkeuzelessen 

Via de WebApp kun je je inschrijven voor de vakkeuzelessen. Hieronder wordt 

aangegeven hoe je je kun inschrijven. 

1. Log in op de WebApp 
Selecteer een lege plek in je rooster waar een groen plusje bij staat.  
Het kan zijn dat je ziet hoe veel inschrijvingen je die week nog moet doen. 

 



 

2. Klik op de les waar je naar toe wilt en klik daarna op <Inschrijven> 

 



 

3. Aan het vinkje bij de les kun je zien dat je bent ingeschreven. 

 



 

4. Als je voldoende inschrijvingen hebt gedaan wordt de balk groen.  
Soms mág je dan nog extra inschrijven. 

 



 

5. In de dagweergave kun je meer details zien. 

 



 

6. Je bent klaar met inschrijven voor deze week! 

 

Een tip 

Als een les al vol is, dan kan je dat zien in de WebApp in het inschrijf venster. 

Als de header van het inschrijf venster grijs is, dan heb je geen bewerk 
mogelijkheden en kan je je niet inschrijven voor die lessen. 


