Inschrijven flexlessen
Als leerling hebben jullie al de Zermelo App geïnstalleerd op je telefoon. Je hebt hiervoor al
ingelogd op de Portal en hebt een koppeling gemaakt met de app. De app is overzichtelijk voor
je rooster, maar helaas kun je hier niet inschrijven voor flexlessen. Om dit te kunnen doen, kun je
inloggen op de Portal, maar het is makkelijker als je een snelkoppeling maakt op je telefoon van
de Zermelo WebApp. Hieronder volgt een uitleg. Volg deze goed; mocht het niet lukken, vraag
dan hulp aan je mentor in de mentorles of komt langs bij de roostermaker.
1. Open een browser
2. Typ het portal-adres van de school in: cvo-av.zportal.nl Let op dat je het juiste portal-adres
gebruikt en dus niet googelt op een willekeurig Zermelo adres (van een andere school).
3. Voer je inlognaam en je wachtwoord in (deze heb je eerder via de mail gehad, je hebt wellicht zelf
al je wachtwoord veranderd).
4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven"
5. Klik op <Inloggen>

6. Als het inloggen niet lukt, controleer dan goed of je het juiste portal-adres gebruikt (zie stap 2) en
bedenk of je eerder al eens je wachtwoord gewijzigd hebt. Lukt inloggen alsnog niet, komt dan
langs bij de roostermaker.
7. Kies voor "WebApp"

8. Als je Google Chrome gebruikt kun je kiezen voor <Zermelo toevoegen aan startscherm>.

Krijg je deze vraag niet en werk je in Safari?
Ga naar 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.

Als leerling kun je je via de Zermelo WebApp inschrijven voor keuzelessen.
1. Log in op de WebApp.
2. Je kunt je één week vooraf inschrijven, dus ga naar de volgende week, de week waarvoor je wilt
gaan inschrijven.
3. 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.

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

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

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

7. In de dagweergave kun je meer details zien.

8. Je bent klaar met inschrijven voor deze week! Je inschrijvingen zullen ook zichtbaar worden in
SOM. Hier zit een vertraging op van maximaal een kwartier. Wees dus niet bezorgd als het niet
direct zichtbaar is!

Zolang je je nog niet volledig hebt ingeschreven, kun je nog uitschrijven voor flexlessen die je
eerder gekozen hebt. Als je eenmaal ingeschreven hebt voor het juiste aantal flexlessen, kun
je alleen nog inwisselen. Je kunt dan niet meer onder je minimum komen. Dit betekent dat je,
als je wilt wisselen, eerst een nieuwe flexles moet kiezen voordat je een oude flexles kunt
verwijderen.

Dit uitwisselen kan overigens ook nog in de lopende flexweek. Mocht je dus toch nog naar
een vakflexles willen omdat je nog vragen hebt voor de toets van die week? Dat kan, zolang
er nog plek is voor die les. Mocht je uitval hebben blok 3 en niet willen wachten op de flexles
die je erna ingepland had? Zoek een nieuwe les op, schrijf je in en je kunt uitschrijven voor de
flexles die ongunstig uitkomt.

